
Oponentský posudek 

Posluchač Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy Benjamin Pavlík podal 

v akademickém roce 2016/2017 bakalářskou práci s titulem Teologie listu Athanasia 

Alexandrijského Epiktétovi. Vedoucím práce je doc. ThLic. Pavel Milko, Ph.D. 

Práce má kromě úvodu, závěru a formálních náležitostí dvě bohatě členěné kapitoly. 

V kapitole první Život a dílo jsme obšírně seznamováni s Athanasiovým životem (1.1) a jeho 

dílem rozvrženým podle klasického patrologického schématu.  

Druhá kapitola List Epiktétovi představuje tento list, pak podrobně vypočítává hereze, proti 

nimž se autor listu ohrazuje, analyzuje použité biblické prameny, všímá si pak zejména 

christologických titulů, pojetí Ježíšova těla, a v závěru ukazuje na užití listu v dalším vývoji 

života církve, zejména v koncilních dokumentech, ale i textech otců, a to jak východních, tak 

západních. 

Práce kolegy Pavlíka je ukázkou poctivé teologické snahy. Sám přiznává, že pracuje 

s originálním textem za pomoci angličtiny. Vlastní analýzu Athanasiova textu podpírá 

studiemi odborníků jak zahraničních tak i českých. 

Zajímavá je diskuse s odborníky, jako je např. A.Grillmeier (škoda, že ho neuvádí 

v bibliografii). Staví se na stranu těch, a svou prací to dokazuje, kteří u Athanasia nalézají 

potvrzení pojetí plného Kristova lidství. „Athanasiovi se často vytýká, že Ježíšovo úplné 

lidství nezastával. V listu Epiktétovi však hovoří zřetelně o Ježíšovi jako o člověku (řecky 

anthropos). Mluví jak o Kristově těle, tak i o duši. Díky vtělení Syna mohou být hříšní lidé 

spaseni, protože Slovo se stalo tělem, což podle Athanasia znamená, že se stalo pravým 

člověkem. Podle Athanasia bylo totiž vykoupení dosaženo právě tím, že v Kristu se spojilo 

Slovo (Logos) se stvořeným lidstvím.“ (s. 42) 

Po stránce metodické i formální je práce dobře vystavěna. 

Kritickou poznámku bych měl k částečné absenci informací o arianismu, který tak silně 

poznamenával Athanasiův život a jeho teologii. Může to být impulz pro obhajobu. 

Práci hodnotím velice kladně, Benjamín Pavlík má nakročeno k vědecké budoucnosti. Práci 

navrhuji k obhajobě se známkou eminenter. 
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