
Posudek školitele na: 
„Bc.Ivan Stanko, Dis.,.Exkluzivita Božího zjevení podle Bible a jeho vztah k některým 

světovým náboženstvím, jmenovitě islámu a buddhismu, Diplomová práce. Praha: UK 
v Praze- HTF, 2011, 89 s.“ 

Předkládaná magisterská práce obsahuje po formální stránce všechny nezbytné 
součástí , v práci se vyskytují dvě shrnutí (s.71 a 72), Seznam použité literatury čítá celkem 
54 publikací v české anglické a slovenské řeči a uváděné bibliografické údaje obsahují také 
ISBN u publikací, u kterých je to nutné; poznámky autor umístil pod čáru a čísluje je od 1-
165. Práce je přehledná, srozumitelná, hlavní části i subčásti práce jsou zřetelně vyznačené.
Myslím, že by názvy jednotlivých kapitol vynikly ještě více, kdyby je autor napsal velkými 
písmeny do středu listu a podkapitoly psal od kraje. Také si dovolím připomenout autorovi, že 
se na více stránkách nedají dost dobře odlišit volné parafráze zmíňované literatury, vlastní 
komentáře autora od přímých řečí (tak například s. 9, 17,20, 21, 27 a další).Ostatní 
přenechávám oponentskému posouzení. Nyní k jednotlivým částem poněkud podrobněji.
. V Úvodu autor vytyčuje svůj hlavní záměr zpracování, nastiňuje stručné obsahy 
jednotlivých kapitol a metodu zpracování tématu (s.8). Obsah dalších částí práce vypadá ve 
stručnosti takto: První část kriticky a odborně explikuje obsahy pojmů zvoleného tématu: 
Náboženství, Boží zjevení (revelatio generalis et specialit) a exkluzivitu (s. 9-12). Text druhé 
části je věnován starozákonním důrazům, jimiž jsou: „Boží zjevení“ v pohledu Starého 
zákona, „Bůh Stvořitel“, „Svrchovaný Bůh“, „jedinečnost Božího jména“; potom následuje 
pojednání o soteriologických aspektech Božího jednání v Kristu, o jeho výjimečnosti, jak k ní 
ukazují i novozákonní řecké výrazy „efápax“ a „hápax“ (Ř 6, 9-10; Žd 6, 4-6). Boží jednání 
v Kristu však získává přítomný a aktuální význam působením Ducha svatého, takže v práci je 
zřejmé reformační pojetí : Omnia opera Dei ad extra indivisa (s.13-17); na to navazuje stručný 
historický přehled o pojetí Božího zjevení v Kristui od období gnosticismus až po 20.století 
(s.27-32). Obsah třetí části autor věnuje stručné biografii zakladateli islámu 
(Muhammadovi), šíření jeho myšlenek, přehledně znázorňuje :Pět pilířů tohoto náboženství: 
Vyznání /šahada), modlitby (salát), dávání almužny (zakát), půstu(saum) a vykonání pouti 
(hadžidž); (s.33-42); základní myšlenky Koránu zároveň porovnává s některými důrazy 
biblického svědectví. Ve čtvrté části autor předkládá  stručnou biografii zakladatele 
buddhismu, jeho duchovní východiska a čtyři základní pravdy Budhova učení: „Všechen 
život je utrpení“, „utrpení je v touze“, „potlačení nevědomosti poznání“, „cesta osvobození“ a 
„proces osvícení“ (s. 54-73). V závěreční páté části nazvané „Ekumenický aspekt“autor 
pojednává o exkluzivismu, inkluzivismu, pluralismu a ukazuje, že mezináboženský dialog je 
jediným správným řešením v současném rozpolceném světě (s.74-80). Použitá literatura 
ukazuje na široký odborný záběr autora, na ekumenický rozměr jeho práce(Kučera, Ligu, 
Halík, Kropáček, Štampach, Hošek, Ratzinger) a další. Závěry této práce mohou zcela určitě 
sloužit i církevním pracovníkům pro orientaci ve vztazích křesťanství a jiná náboženství. 

Prosím autora práce, kdyby při obhajobě uvedl heslovitě ty křesťansko-biblické 
důrazy, které považuje za styčné body ekumenického dialogu mezi křesťanstvím a islámem 
eventuálně buddhismem.

Na závěr jako vedoucí práce konstatuji, že předkládaná magisterská práce splňuje 
všechny požadavky kladené na takové práce, doporučuji ji proto k obhajobě a po 
úspěšné obhajobě navrhuji ji klasifikovat Výborně (1).
V Praze dne 11.7.2011                                   Vedoucí práce: Prof. ThDr. Ján Liguš, PhD. 




