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1. Popis práce. 
 
Diplomová práce Lukáše Krynského (dále L.K., autor) si klade za úkol „přiměřené 
zhodnocení pojetí eklesiologie u Roberta Jensona, a to četbou, výkladem a zhodnocením 
textu“ dvou (nikoli jedné, jak na s. 4, cf 10+71: 44 stran Jensonova textu) kapitol jeho 
Systematic Theology.  Dvěma statím, které sledují 24. a 25.  kapitolu Jensonovy knihy, je 
předeslán celkem nadbytečný úvod Přístupy (8-9), přidány jsou Přílohy, obsahující několik 
grafických znázornění (75-77). Pod názvem Index najdeme rejstřík biblických testů, jmen a 
pojmů, ovšem bez uvedení příslušných stránek. Použitá literatura přináší údaje  namnoze 
neúplné či nedostatečné: nejednou bez  místa a roku vydání, původního název, jména 
překladatele a zmínky o dřívějších vydáních. (Např.: „MILKO, Pavel. Theosis in Dogmatika“ 
nebo „Lumen Gentium /internetové stránky Holy See/“. Zmínku Pípalova či Součkova 
slovníku nebo originálních edic SZ a NZ naopak považuji za zbytečnou, protože s nimi autor 
pracuje jen okrajově.)      

Poměrně bohatý poznámkový aparát zahrnuje: stránkové odkazy na citovaná či 
parafrázovaná („volně podle“, „volný abstrakt strany“) místa Jensonovy knihy, zkratkové 
odkazy na biblická místa (údaj, že se jedná o překlad ČEPu, je rovněž zbytečný, představuje-li 
dnes ČEP standardní český biblický překlad a není-li nikdy citován žádný jiný) a samozřejmě 
údaje o dalších  zdrojích diplomové práce, jimiž jsou tituly z oblasti buď české/do češtiny 
přeložené nebo anglosaské biblické a systematické theologie.  

Práce je napsána referujícím stylem. L.K. povětšinou střídá běžné poznatky z biblické 
a systematické eklesiologie  s velmi obsáhlými citáty či parafrázujícími reprodukcemi 
Jensonova textu. Např. podkapitolu Problém absence pneumatologie (41) tvoří dva citáty 
z Jensona, podkapitolu Církev a Syn (47) dva delší citáty z Jensona + tři věty vlastního 
komentáře, podkapitolu Chrám Ducha (61) dva biblické citáty a jeden citát z Jensona. 
Opomenutím zmínky, že půjde o volnou reprodukci Jensonova tvrzení,  vznikají nesmyslné 
věty (např. na s. 57: „Církev je v NZ probírána pod třemi záhlavími...“). 

Na skutečnost, že půjde o vlastní text, čtenáře mají upozornit rétorické výzvy „Je třeba 
zopakovat“ (55), „Řečené myšlenky je třeba náležitě shrnout“ 42), „Tento hutnější text je 
třeba rozklíčovat“ (45). Zda a proč L.K. s Jensonem souhlasí nebo nesouhlasí, se dozvíme jen  
výjimečně. Vlastní tvrzení L.K. jsou tvrzení asertivní, thetické povahy: „zcela jistě“ (53), „to 
musí“ (54, pardon, jde opět o reprodukci značně asertivního Jensona) nebo nesou stopy 
násilného dogmatizování (trojiční pojetí modlitby – 52). Jistou originalitou se vyznačují výše 
zmíněná schematizující grafická znázornění.  
  
 
2. Otázky, výhrady, výtky, hodnocení.  
 
Po stránce grafické vypadá posuzovaná práce na první pohled dobře. Udiví snad jen ojedinělá 
kurzíva v biblickém citátu na s. 44). Výhrady recenzenta začínají u způsobu citování. 
V případě křesťanských klasiků, jako jsou Apoštolští otcové, by bylo na místě citovat český 
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překladový zdroj. V případě ekumenických dokumentů, jako je Lumen gentium nebo 
reformační konfese (v poznámkách prezentovaných zkratkami LG, LD?, NE, AV, HV!), je 
nutné uvádět jejich plné názvy a zmínit jejich standardní české překlady (když už ne 
originální edice). Co si máme představit pod tvrzením, že Rahnerův Grundkurs „zpracoval M. 
Altrichter“?   
 
Jazykovou stránku diplomové práce bych hodnotil jako hluboce podprůměrnou. Už při 
zběžném čtení narážíme na jeden prohřešek za druhým. Kromě překlepů a vynechaných 
písmen či slov a chybějících nebo nadbytečných čárek ve větách a souvětích se jedná o 
prohřešky proti českému pravopisu: hrubky („skutečnosti … sami o sobě“ – 50) a proti české 
gramatice: výpustky, neshody v pádech („v a tento svět“) a špatné pádové vazby („označení 
o obrazech“). Mnohem horší jsou ovšem vady ve stylistice: nespisovná slova (akorát), 
nefunkční archaizující přechodníky, zbytečné apartní neologismy (vrostení, provazba), bez 
překladu přejímaná anglická slova (prospekty, absentovat; vrcholem je věta ze s. 41: 
„Instituce se jeví jako vlastní diachronní identita v historii iniciované komunity.“), chybné 
tvary přejatých  slov („sakramentialismus“ – 41), kupení genitivů („otázka po principiální 
možnosti recipovatelnosti okamžiku příchodu království“ – 31), šroubovaná souvětí, nejasné 
větné podměty nebo předměty,  anglismy ve stavbě věty („Rovněž, které skutečnosti…“ –  
12; „prostřednictvím nichž“ – 45;  „Jestli existují i jiné cesty…, je otázka“ – 20). Z dalších  a 
dalších stylistických neobratností uvedu příklad za všechny: „možnost dvou komunit 
spatřovat jedna v té druhé lid Boží“ (28).   

Kromě chyb v češtině vykazuje práce i nedostatky v latině: annima (10), anima 
ecclesiastica přeložena jako „duše církve“ (10), „Deus revelatius“ (17,43), „Christus 
prolongus“ (19,43), „status exaltionis“ (44). Dobrá, to všechno jsou spíše drobnosti.  

Závažnějšího rázu jsou chyby v angličtině. Anglismy jsou už zmínil. Uvádět 
originální znění v závorce tam, kde se významy slov v angličtině a v češtině beze zbytku kryjí 
(přítomný čas – 42; bohoslužba, království – 54; „Konec“ – 37), je zbytečné;  překlad by byl 
naopak na místě tam, kde se jedná o slova, která v češtině běžně užíváme v jiném významu 
(„církev jako asociace“ – 51), nebo o termíny, které nejsou běžné ani v odborném 
theologickém jazyce (hypsistarianismus – 52;  supersessionismus“ – 63).  Rozpaky mám nad 
překlady názvů obou Jensonových kapitol. Nebylo by vhodnější přeložit The Church´s 
Founding spíš než „Základ církve“ „Založení církve“? Proč L.K. překládá The Polity of God 
jako „Boží politické zřízení“? Neví snad o mnohem širším významu řeckého slova polis a 
anglického slova polity? (Na s. 173 ST II by se mohl dočíst, že polities je ustálený anglický 
překlad Augustinových civitates.) V anglické Annotation je pro práci klíčový termín 
rozdvojená eschatologie přeložen „the split eschatology“. Nezasloužil by si tento termín J.B. 
Součka překlad věrnější a plastičtější?  
 
Po stránce obsahové mohu ocenit jistou autorovu sečtělost – kdyby se napořád nejednalo buď 
o přehledové učebnice (Pöhlmann, Blackwellova encyklopedie moderního křesťanského 
myšlení, Smolík) nebo o snadno přístupné texty, po nichž L.K. sáhl zřejmě náhodně 
(Hromádka, Pokorný, Lochman, Trojan, Barth, Pesch). I dogmatické syntézy (Losskij, 
Rahner, L.Berkhof, S. Hauerwas, T. Oden) volil – pokud ho k nim nedovedl sám Jenson – 
víceméně náhodně. Proč necituje referenční zdroje pro tu kterou oblast zkoumání 
relevantnější, např. pro etymologii nz termínů (anglický) ThWbNT? Jakou autoritu pro nás 
má W. Brueggemann (27-28)? Proč odbočky k Rahnerovi (potažmo Hickovi a Barthovi, 20-
22)?   

Nemohu nezmínit některé příklady věcných chyb. Barth pojem „dvojí predestinace“ 
nerazí (20), přebírá a přeznačuje ho. Krista nepojímá Krista jako jediné světlo (20, více o tom 
se lze dočíst i česky v mé knize o Barthovi, s. 204nn; srov. prý Küngovu teorii více světel,  
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32). Pavel v Ř 1,19-21 netvrdí, „že pomocí pozorování stvoření lze dojít k poznání Boha“ 
(32).  Jaký „proces kanonicity“ SZ (39) má L.K. na mysli? Identických s povelikonočními 
apoštoly může být 11, nikoli 12 učedníků (52). Obsáhlá poznámka  o reálné přítomnosti 
Kristově ve večeři Páně (56) představuje neúnosné zjednodušení problematiky, která 
zaměstnává velké theology po staletí. Co znamenají věty, že „lid Boží je skutečným (ne 
obrazným) tělem“ a že „tělo Kristovo je rovněž skutečným tělem (58)? Co znamená křest 
Duchem (64n)? Nebo theósis (68)? Nemají snad tyto pojmy své dějiny výkladu a neliší se 
jejich chápání v různých církevních tradicích přímo diametrálně?      
 
 
3. Závěr    
 
Posuzovaná práce se vyznačuje velkým množstvím nedostatků. Posuzovatel je jimi silně 
blokován v možnosti nahlédnout autorův celkový výkon: věcnou reprodukci a přiměřenou 
interpretaci zvoleného textu. Mimo jakoukoli pochybnost máme před sebou práci odbytou, 
nedomyšlenou a nedopracovanou, což udivuje, protože její autor sliboval dodat práci mnohem 
lepší a k jejímu vypracování mu dán prodloužený čas.  
 
Už vstupní jednostránková Anotace (4) obsahuje 4 chyby jazykové povahy a jednu věcnou. Už první 
věta L.K. „Práce se věnuje problematice eklesiologie, jejíž předmět je součástí širší akademické 
disciplíny.“  (8) je stylisticky neobratná a obsahově nicneříkající. Druhá, následující věta „K tomuto 
předmětu je možno na akademické rovině přistoupit volbou vhodných metod, stanovením cílů a 
aspirací v rámci takovéhoto přístupu.“ (8) navíc obsahuje nesprávné tvrzení „je možno“. Na další 
straně (9) je eklesiologie přímo prohlášena za „teologickou subdisciplínu“, nepřímo za „teologickou 
disciplínu“, materiálově prý stabilizovanou. Ptám se: Kolik kroků ušla eklesiologie od církevních otců 
k Janu Husovi (jeho traktát De Ecclesia je považován za něco jako první eklesiologickou monografii) 
a od Jana Husa k R. Jensonovi?  A  kdo a kde eklesiologii odsouvá za eschatologii?  
 
S přihlédnutím k náročnosti anglického textu a vcelku věcnému závěru práce (72) jsem při 
všech výhradách ještě ochoten ji akceptovat. Pohybujeme se však na samé hraně toho, co 
považuji na současné ETF za přijatelné.  Navrhuji hodnotit ji nejhorší možnou známkou. 
 
 
4. Dovětek 
V případě, že by se L.K. po úspěšné obhajobě své diplomové práce a zdárném složení 
závěrečných zkoušek ucházel o přijetí k doktorskému studiu na naší fakultě, důrazně 
neodporučuji jeho přijetí.   
 
 
Praha, 20.1. 2015 
 
 
 

Prof. ThDr. Jan Štefan 
ETF UK 
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