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Student  Benjamín  Pavlík podal  práci  z názvem  „Teologie  listu 

Athanasia Alexandrijského Epiktetovi“.  Práci  tvoří  dva oddíly:  „Život  a a 

dílo“, „List Epiktétovi“, úvod a závěr. Součástí práce je čestné prohlášení 

diplomanta o samostatném vypracování za použití uvedené literatury, jejíž 

seznam je připojen na konci práce. Rozsah práce je 46 stran.  

Práce se zaměřuje na Athanasiův list Epiktétovi, který je jedním z 

velmi  důležitých  christologických  textu  4.  století  a  jeho  vliv  na  další 

christologii je nezpochybnitelný. V úvodu autor říká: „v českém jazyce je 

list Epiktétovi v celém rozsahu nedostupný a o listu najdeme jen několik 

velmi  stručných  zmínek  většinou  v  patrologických  publikacích.  V 

mimočeském  prostředí  se  sice  vyskytuje  překlad  celého  listu,  ale  ani 

zahraniční  literatura  neposkytuje  velké  množství  pojednání  o  tomto 

christologickém listu. Cílem práce je proto představit obsah, významnost a 

hlavní  teologické důrazy  Athanasiova listu Epiktétovi  se  zaměřením na 

analýzu biblických pramenů, christologických titulů a pojetí Ježíšova těla a 

rovněž  předložit  náčrt  Athanasiova  životního  příběhu  podle  novějších 

zahraničních monografií spolu se základními údaji o jeho díle.“ Tímto je 

tedy určen cíl i struktura práce.

V první  části  (s.  8-23)  je nejprve zpracován Athanasiův život  na 

základě pramenů a současného stavu diskuse o této problematice, dále je 

představeno  dle  klasického  dělení  i  Athanasiovo  dílo,  aby  byl  zjevný 

kontext Listu Epiktétovi.  Druhá část (s. 24-40) se pak věnuje tématu práce 

Listu Epiktétovi. Otevírá jí krátké shrnutí listu, takže má čtenář před očima 

celý jeho obsah. Dále velmi pěkně a přehledně autor shrnuje herese, na 

které Athanasios v Listu reaguje a v dalších oddílech  se zaměřuje na jeho 

biblické prameny, christologické tituly, Athanasiovo pojetí Ježíšova těla a 

místo Listu v dějinách církve.
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Zpracování  celé  práce  je  dobré,  rozdělení  na  části  je  správné, 

jednotlivé části, kapitoly a podkapitoly jsou srozumitelně podány. 

Pokud jde o připomínky k práci, jsou v ní pouze drobné technické 

nedokonalosti.  Musíme  ale  naopak  vyzdvihnout  velmi  dobrou  práci  s 

primární  a  sekundární  literaturou,  přičemž  k  tématu  neexistuje  téměř 

žádná literatura v českém jazyce. Každá část práce je založena na studiu 

pramenů  v  originále  a  samozřejmě  i  s  pomocí  překladů  a  studiu 

sekundární  literatury,  která  je  v  nejdůležitějších  položkách  cizojazyčná. 

Přínosem  první  části  (Život  a  dílo)  je  její  zpracování  na  základě 

současných názorů a  literatury a reflexe současných diskusí. Přínosem 

druhé části (List Epiktétovi) je to, že téma doposud, jak je zjevné, nebylo v 

českém jazyce zpracováno. Pozitivně musíme hodnotit o to, že je práce 

dobře rozvržena a poměry mezi jednotlivými části jsou právě takové, jaké 

mají být

Závěrem  je  třeba  říci,  že  práce  plně  vyhovuje  požadavkům 

kladeným  na  bakalářskou  práci.  Navrhuji  proto  tuto  práci  ohodnotit 

známkou výborně.

K obhajobě bych se zeptal jaký obrázek o Athanasiově christologii 

nám dává užití christologických titulů v Listu Epiktétovi..

20. 6. 2017 Doc. ThLic. Pavel Milko, PhD.
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