
Posudek diplomové práce 

 

Název práce: Mesianismus v abrahamovských náboženstvích: Náboženské očekávání a jeho 

význam pro mezináboženský dialog 

Autor práce: Lukáš Král 

 

Autor se ve své práci zhostil aktuálního tématu hledání platformy mírové koexistence a 

spolupráce mezi třemi abrahamovskými náboženstvími na základě sdílených hodnot. Pokusil 

se navázat na již existující návrhy na tomto poli zejména na výzvu k „návratu k Abrahamovi“, 

artikulovanou v pracích K. J. Kuschela, opírající společnou etickou platformu judaismu, 

křesťanství a islámu o společné dědictví abrahamovské víry, a také (zejména) na projekt 

světového etosu tübingenského profesora Hanse Künga, který se netýká jen abrahamovských 

tradic, ale hledá platformu dialogu, mírové koexistence a spolupráce mezi všemi nábožensko-

kulturními okruhy současného světa na základě společných etických hodnot a ideálů. 

 Autor svou práci člení do čtyř oddílů. V úvodu nastinuje své téma a metodu jeho zpracování. 

V další kapitole pojednává více méně faktograficky o mesianismu ve všech třech 

abrahamovských tradicích (včetně ne zcela relevantních odchylek od mainstreamu); uvádí 

tedy základní motivy a momenty mesiánské naděje v židovství, křesťanství a islámu. 

 Ve třetím oddíle své práce autor uvádí vybrané pohledy na možnosti a úskalí dialogu, mírové 

koexistence a spolupráce mezi židy, muslimy a křesťany na základě sdílených etických 

hodnot, a to především ve vztahu ke sdílené naději ke ohledně budoucnosti. V této části také 

uvádí důležité pasáže svatých knih jednotlivých abrahamovských náboženství a zkoumá je 

z hlediska potenciálního přínosu pro mírové soužití židů, muslimů a křesťanů. 

 Ve čtvrté (závěrečné) části rekapituluje výtěžek předchozích oddílů a formuluje svou tezi 

jakožto konkrétní a tvůrčí příspěvek pro možnosti přátelského rozhovoru mezi židy, křesťany 

a muslimy, orientovaného zejména (ač nikoli výlučně) sdílenou nadějí týkající se zaslíbené 

budoucnosti. 

 Autor ve své práci zpracovává velmi důležité a zároveň náročné téma. Jeho přesvědčení je 

v práci zřetelně vyjádřeno, otázkou zůstává, zda předložené argumenty obstojí jako dostatečná 

věcná opora autorova zaníceného a velmi angažovaného postoje ke sledované problematice. 

Jeho „osvětový“ cíl je jistě chvályhodný, dosažení takového cíle by bylo velmi žádoucí, zdá 

se však, že by k jeho solidnímu argumentačnímu podložení bylo zapotřebí mnohem 

rozsáhlejší a podrobnější analýzy rozhodujících motivů všech tří abrahamovských tradic a 

zejména poctivé vyrovnání se s celou řadou relevantních protiargumentů. 



 Z tohoto hlediska působí například výběr pasáží jejich svatých knih poněkud nahodile, 

neúplně a tím pádem ne zcela reprezentativně. (odkazy na jiné texty svatých knih by vedly 

k více méně opačným závěrům atd.) 

 Nezdá se zkrátka, že by se autor zcela přesvědčivě vyrovnal z důležitými námitkami vůči 

návrhu platformy koexistence a spolupráce na základě mesiánské naděje. Zdá se totiž, že 

narozdíl od společného odkazování k praotci Abrahamovi a jeho prosté monoteistické víře 

(Kuschel) či na hledání shody v etických kodexech všech tří tradic (Küng) je odkazování 

k zaslíbené budoucnosti a konkrétním podobám mesiánské naděje v židovství, křesťanství a 

islámu potenciálně velmi problematické - právě vzledem k principiální odlišnosti, 

mimoběžnosti a (v důležitých momentech vzájemně se vylučující) protikladnosti konkrétních 

obsahů této naděje. 

 Autorovi je třeba přiznat velký osobní zápal a ušlechtilé motivy při vypracovávání jeho 

návrhu, tyto osobní kvality však předce jen nemají váhu argumentů. Řadu zásadních tvrzení 

neopírá o relevantní odbornou literaturu, některé důležité pasáže jsou v podstatě reprodukcí 

slovníkových hesel či článků z wikipedie.  

Závěrem shrnuji: vzhledem k uvedeným silným i slabým stránkám práce navrhuji hodnocení 

C (až D). 

 

Pavel Hošek 

10. září 2014 

 

 


