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 Diplomová práce Lenky Žákové obsahuje celkem 69 stran včetně bibliografie 

Seznam literatury obsahuje zejména literaturu českou a z cizojazyčné anglickou. 

 Autorka k samotnému tématu temnoty a jejího významu v teologii Řehoře z Nyssy 

směřuje ze široce pojatého hermeneuticko-teologického zázemí dané doby. Po krátkém 

vhledu do Řehořovy biografie se zabývá hermeneutickými principy výkladu Písma 

v patristice.  V podkapitolách 1.1. a 1.1.1 blíže nespecifikuje jaké církevní otce má na 

mysli. Samotné principy výkladu pak přejímá od různých autorů z různých křesťanských 

tradic (Breck, Pokorný, Masini či Hopko), o kterých se čtenář dozví pouze z poznámek 

pod čarou a nikde v textu blíže neurčuje čí stanovisko je pro ni určující.  Podobně je 

tomu i v krátkém pojednání  o alegorickém výkladu textu. U Origenových zásad výkladu 

Písma, které jsou pro Řehoře z Nyssy důležité, se již konkrétněji přiklání k interpretaci 

tří významových rovin od Petra Pokorného.   

 Další kapitola 1.2., která nese velmi obecný  název  „Boží Trojice v tradici“, slouží  

autorce  jako teologické východisko k christologii  a možnosti poznání Boha u Řehoře 

z Nyssy.  Jedná se spíše o průměrné nastínění teologie Trojice u Origena,  Kleménta 

Alexandrijského, Ária a usnesení koncilů v Nikaji a Cařihradě. Poslední část této kapitoly 

je věnována Řehořově spisu Proti Eunomiovi. Autorka samotné dílo uvádí s překlepem 

latinsky. Zde bych doporučovala raději správný český překlad s latinským titulem 

v poznámce pod čarou, zvláště když nepracuje s původním textem.  Řehořova polemika 

s Eunomiem ji dovádí k otázce Boží nekonečnosti  a nepoznatelnosti. 

  Druhá kapitola se blíže věnuje základům teologie Řehoře z Nyssy a Kapadockých 

otců a to zejména termínům  úsia, hypostaze a theosis.  V případě prvních dvou pojmů se 

autorka obrací k primárním pramenům (českému překladu spisu Proč neříkáme, že jsou 

tři bohové). Výklad pojmu theosis je obecnějšího rázu bez konkrétnějších odkazů 

k samotným spisům Kappadočanů. 

  Přibližně v polovině práce se autorka posouvá k tématu poznání Boha podle 



Řehoře z Nyssy. Začíná charakteristickým rysem východní teologie- dvěma 

neoddělitelnými cestami poznání Boha: cestou apofatickou a katafatickou. 

V charakteristice obou cest čerpá zejména z Dogmatické teologie Vladimíra Losského.  

Zde bych doporučila i jeho spis Mystická teologie, který by ji mohl přímo dovést ke 

Kapadockým otcům a historii teologického utváření obou cest.    

 Čtvrtá a pátá kapitola jsou věnovány Řehořově spisu Život Mojžíšův. Krátce se 

nejprve autorka věnuje dvěma dalším spisům, které  Životu Mojžíše předcházejí. I zde 

názvy spisů nejednotně  uvádí jak v českém překladu tak i latinsky. Je škoda, že se ani 

zde nepokusila, zvláště když se jedná o díla stěžejní postavy její práce,  nahlédnout 

k primárním pramenům alespoň v anglickém překladu. Jak Život Makriny tak spis O 

panenství je v angličtině dostupný.  U spisu Život  Mojžíše autorka sice odkazuje na 

anglický překlad, ale bližší bibliografické údaje se v první zmínce nedozvíme (pozn. 

168). Několik podkapitol zde autorce poskytuje prostor pro zdůraznění stěžejní 

myšlenky Boží nekonečnosti a lidského nekonečného běhu v poznávání Boha. Za 

nadbytečnou považuji část věnovanou teologii srdce u  Řehoře  z Palamy. Zajisté je 

správné, že si autorka všímá vlivu díla Řehoře z Nyssy na další vývoj teologie, ale téma 

práce neposkytuje pro podobné úvahy prostor.  V samotné páté kapitole se jí podařilo 

podrobněji rozvinout  téma poznávání Boha skrze historia  a theoria příběhu o Mojžíšovi. 

Snaží se pátrat v primárním pramenu a zužitkovat předchozí bádání. 

 Konečně v poslední kapitole se dostává k samotnému tématu „temnoty“ v teologii 

Řehoře z Nyssy. I přestože kapitola není příliš dlouhá a vzhledem k danému tématu by 

bylo logičtější,  aby v rozvrhu práce zaujímala větší část, je systematicky uspořádaná a 

jsou  v ní dobře vystižené teologické aspekty Řehořova pojetí temnoty.   

 Co se týče formální stránky vyznačuje se některými drobnými nedostatky např.: 

chybějící  velké písmeno na začátku větu s. 8, 10, 38, 39 atd. či chybějící kurzíva v názvu 

díla a cizích termínech, s. 9, 22,  25, pozn. 57, s. 36, 38 atd. 

     Přes veškeré výše zmíněné nedostatky práci doporučuji k obhajobě s návrhem na 

hodnocením mezi C-D a oceňuji, že se studentka oboru diakonika rozhodla bádat 

v oblasti systematické teologie. 

  

V Praze, dne 26. ledna  2012.                                                                     Kateřina Bauer, Th.D. 

      

   



  

 

 


