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Rozhodnutí autorky zabývat se tématem modlitby v křesťanské tradici je odvážné, neboť vstupuje do 

velmi intimní sféry člověka, kterou by bylo možné přirovnat k tématům smrti, sexuality či 

nedobrovolné bezdětnosti. Zkoumání života člověka s modlitbou vyžaduje dostatečné badatelské 

zkušenosti a porozumění vlastní modlitební praxi, ale také oporu v teoretických znalostech 

vycházejících ze studia domácí i zahraniční odborné literatury i samotné Bible. Zdá se, že náročnost 

tématu i zvolená metoda zkoumání do značné míry překročily možnosti autorky diplomové práce. 

Cíl práce je široký, nepřesně definovaný, proměnlivý: chce poznat, co modlitbu u jednotlivců utváří, 

jakou roli hraje v jejich životě a jaký má pro tyto jednotlivce význam modlitba ve společenství. 

Zároveň dále (na s. 33  v kap. Důvod a rámcové cíle výzkumu)  chce zjistit, jaké zkušenosti 

s modlitbou mají dnešní křesťané. V závěru ještě upřesňuje:  cílem je „nahlédnout do modlitební 

praxe věřícího křesťanské komunity současnosti“. Výsledky se mají týkat člověka při modlitbě (proč 

se modlím), vnímání Boha při modlitbě, modlitby jako součásti služby. Mají ukázat, co modlitba 

člověku přináší a co naopak nepřináší (její „deficity“), stejně jako interakci mezi modlitbou jednotlivce 

a životem (ve) společenství.   

V teoretické části (23 str.) prozkoumává autorka podstatu modlitby. Svoje porozumění modlitbě 

opírá především o vybrané biblické verše. Snaží se o teologický výklad tématu modlitby jako jednoho 

z projevů křesťanské víry. Vychází přitom také z prací teologů a z dokumentů církví. Teoretická část 

bohužel nepřináší žádné informace o tom, zda modlitba byla již dříve podrobena nějakému 

empirickému zkoumání a jakým směrem se výzkum modlitby v současné době ubírá. Pouze v rámci 

průběžných dílčích shrnutí a  diskusí, které jsou součástí výzkumné části při rozvíjení zakotvené 

teorie, autorka zmiňuje některé další zdroje, a to i zahraniční, a doplňuje tak postupně své poznání 

role, místa a významu modlitby. Je škoda, jak  sama připustila na konci své práce (s. 127),  že 

ustoupila od snahy více poznat a z literatury nastudovat rozmanité křesťanské tradice, v nichž její 

respondenti nacházeli dle jejích zjištění vhodnější podmínky pro svoji modlitební praxi. Ačkoli autorku 

zaujalo Lochmanovo upozornění na nebezpečí modlitby „ve smyslu magicko-egocentrickém“, tento 

zřetel je v práci uplatněn jen okrajově (s. 126, 128). Prostudovanou literaturu také již nedokázala 

integrovat do závěrečné diskuse.  

Na dalších 3 stranách se autorka věnuje metodologii výzkumu. Zavádí odborné termíny zakotvené 

teorie a vysledované kategorie mechanicky vtěluje do tabulky v kap. 2.2, aniž by přiblížila jejich další 

souvislost. V dalším výkladu na tyto prvotní kategorie nikterak nenavazuje a hovoří o dalších 

kategoriích, hojně též o aspektech.  

Následujích 90 stran je pak věnováno výsledkům výzkumu, což je daleko nad limit doporučeného 

poměru teoretické a  výzkumné části práce. Vlastní výzkum spočívá v kvalitativní analýze pěti 

hloubkových rozhovorů na téma modlitby. Ve své analýze se autorka snaží propojovat své teoretické 

poznání (zejména vlastní interpretací biblických veršů) s praxí, která se dle jejího názoru projevuje  ve 



zkušenosti respondentů, v jejich pojetí a prožívání modlitby.  Transkripce rozhovorů (částečně jsou 

k dispozici v příloze, jinak u vedoucího práce s ohledem na jejich důvěrnou povahu) podrobí 

otevřenému kódování, identifikuje kategorie a ty ukotvuje v odpovídající teorii, kterou na základě 

svých zjištění dále rozšiřuje a upřesňuje v podobě dílčích shrnutí a dílčích diskusí.   

Celkově působí tento postup jako snaha o formální správnost, bez skutečného porozumění smyslu a 

přisvojení si metody zakotvené teorie. Výsledkem je pak nedostatečná srozumitelnost textu, 

množství slov, gramaticky chybných jazykových konstrukcí, frází odrážejících spíše subjektivní 

přesvědčení autorky než příspěvek k poznání, „jaké zkušenosti s modlitbou mají dnešní křesťané“.  

Problematické je nedostatečné a nejednoznačné vymezení pojmů. Příkladem může být 

záměna/ztotožnění pojmu „kontext výzkumu“ a „předpoklad pro výzkum“. Zatímco předpoklad pro 

výzkum je vymezen pomocí jediného biblického verše (s. 43), kontext je chápán široce, především 

však jako způsob víry jednotlivých respondentů (zahrnující zřejmě i „nepřátelské duchovní sily“ - viz 

pozn. č. 175), nikoli např. jako vnější podmínky pro modlitbu (s. 33). Nicméně „místu pro modlitbu“ je 

věnováno téměř 20 stran (s. 78 – 95). Chybí rovněž i jasné vymezení důležitého pojmu „kategorie“ a 

jeho variant („přechodné“ kategorie, kategorie hlavní a vedlejší, podkategorie). Zatímco na s. 37 

přináší autorka „první“ kategorie odvozené z otevřeného kódování,  na s. 49 popisuje „první kategorii 

představenou dále v první kapitole“. Teprve v závěrečných kapitolách začíná být zřejmé, že autorka 

hledala a vytvářela kategorie na základě výpovědí respondentů („Tato jasná sdělení respondentů… se 

mi zdají tvořit svébytnou kategorii s pestrou škálou pod-kategorií.“ - s. 105). 

Struktura textu nevede čtenáře odněkud  někam, nečlení text v nějakém logickém sledu.  Grafická 

úprava je neuchopitelná. Proč je velkým tiskacím písmem nadepsána jednou hlavní kapitola, jindy 

zase podkapitola? Jaký je význam zmenšení velikosti písma v rámci textu, proč jsou některé dlouhé 

vysvětlující pasáže pod čarou (rovněž tedy menším písmem) a jindy jsou pod čarou pouhé útržky věty 

(s. 12).).  Vytváří se dojem, že jediným účelem zmenšování velikosti písma je úspora místa v rámci již 

tak dlouhé magisterské práce překračující běžný standard. Tato skutečnost přispívá k tomu, že celá 

analytická část působí monotónně, opakuje stále stejné myšlenky a fráze, nepřináší podstatná fakta, 

slévá se, připomíná náboženský traktát. Myšlenky často zůstávají pouze naznačené nebo 

nevyjádřené, věty se zdají být nedokončené, příliš komplikované, jednotlivé kapitoly jsou si velmi 

podobné ve svých závěrech. Autorka neodděluje zřetelně výroky, které patří konkrétnímu autorovi 

nebo se týkají konkrétního společenství, a hovoří o nich jako o obecných pravdách. Není konzistentní 

ve své komunikační pozici (hovoří jednou o „snaze autorky“ – např. na s. 127 – a vzápětí užívá „já“ 

formu: „...ponechávám stranou…“). Neodděluje své osobní názory a domněnky od výkladu, který má 

oporu v konkrétních biblických textech nebo v literatuře. Z čeho odvozuje např. tvrzení, že otázka 

„nač se tedy ještě modlit“ je často zmiňovaná? Na základě čeho autorka deklaruje: Jsme potřební (s. 

12). Autorka sice na s. 127 věnuje 5 řádků „svému osobnímu vztahu k výzkumu“, s odvoláním na 

úvod práce, ale v úvodu ani nikde jinde v práci nenajdeme zdroje autorčina zájmu o téma: Co pro ni 

samotnou modlitba znamená, jak ona sama žije s modlitbou, jak se vztahuje k víře v Boha? Jen 

z nezvykle zbožného jazyka, který ve své práci užívá, lze usuzovat na její intenzivní víru, kterou opírá o 

zvěst Písma, na její osobní, láskyplný vztah k Bohu. Tento nevyjádřený a nereflektovaný „modlitební 

postoj“ dozajisté velmi ovlivnil celou práci i rozhovory, které autorka vedla (počínaje výběrem 

respondentů, přes identifikaci kategorií až po jejich analýzu a diskusi zjištěných výsledků). Autorka by 

tedy mohla říci jednoduše (to co říká šroubovitě na s. 13): modlitba je pro mě darem, abych mohla 

přebývat v Boží blízkosti; mohu tak vyjádřit svůj důvěrný vztah k Bohu; mým cílem je nechat Boha, 

aby se zjevil i skrze mě a můj život; zjeví se pouze tehdy, poddám-li svoji vůli Jeho vůli; mám-li se ale 

takto poddat, může to někdy pro mě znamenat utrpení; v modlitbě projevuji chválu a vděčnost Bohu 

za to, že mohu žít v radosti a úžasu z Jeho blízkosti. Reflexe vlastního modlitebního života by autorce 



možná dala odpověď např. na otázku „kde mají inspirace pro modlitbu s postem v praxi respondentů 

svůj původ“ (s. 126) a proč vlastně nezvyklou otázku na „modlitbu s postem“ respondentům položila.  

 

Kvalitativní analýza neopravňuje autorku k vyslovování soudů o tom, zda výpovědi respondentů jsou 

správné či nikoli, jak je patrné v diskusi o modlitbě s postem (s. 62) nebo v hodnocení  věroučné či 

biblické neukotvenosti respondenta (s. 126). Není také možné, aby mluvila jejich jménem 

(ztotožňovala se s nimi)  jako např. na s. 64/65 „…respondenti uváděli jako důvod modlitby….že On se 

nám…nabízí jako dar“. 

Autorka důsledně dbá o zachování anonymity svých respondentů.  Nicméně, chce-li zjistit, jaké 

zkušenosti s modlitbou mají dnešní křesťané, měla by upřesnit, koho tím myslí, a koho vlastně 

vybrala jako reprezentanty „dnešních křesťanů“. V kapitole 1.3.2. sice podává informaci o způsobu 

výběru respondentů, o jejich věku, pohlaví, příslušnosti k jedinému sboru Českobratrské církve 

evangelické. Nedozvíme se ale nic o charakteru tohoto sboru, patří-li k typu charismatickému, 

pietistickému či tradičnímu. Ačkoli si autorka je vědoma „choulostivosti hodnocení víry“ a jako jediné 

kritérium svého výběru respondentů uvádí „aktivní účast na životě sboru“, ze závěrečné diskuse lze 

soudit, že byli vybráni nikoli „typičtí“ členové ČCE, nýbrž ti „opravdově“ věřící (viz např. s. 116), lidé 

charizmaticko-pietistického ražení s důrazem na svědectví víry a přínos modlitby pro jejich osobní 

život. Z hlediska cíle výzkumu se jeví kritérium účasti na životě sboru jako zcela zásadní,  je však 

uvedeno jen mimochodem v poznámce pod čarou na s. 35, a dále na s. 44, kde se k němu vztahuje 

zvláštní poznámka odkazující na život mimo fyzickou realitu. Na autorčino svérázné pojetí křesťanské 

víry ukazuje užití pojmu „anamnéze“ v závorce na s. 123, který v  Platónově nauce o duši znamená 

rozpomínání (anamnézi) duše na její dřívější existenci ve světě idejí. Stejně pochybná až nebezpečná 

je podpora „psychoterapeutického působení“ v rámci evangelikální zbožnosti, které autorka popisuje 

u jedné z respondentek. 

Nedostatky jsou i v práci s literaturou. V seznamu literatury je třeba uvést i odkaz na publikaci 

neznámého autora. U projektu v Kentucky chybí uvedení zdroje (s. 125). Na s. 126 uvádí autorka 

biblické citáty bez odkazu na místo v Bibli a na s. 127 je uvedena řada převzatých obratů rovněž bez 

uvedení jejich zdroje. Konečně poslední z odkazů (na s. 128) je sice citátem v úvozovkách, ale 

v citovaném zdroji jej nenajdeme. Na s. 43 chybí uvedení zdroje (Douglasovo…). Poznámka pod čarou 

na s. 44 nekoresponduje s obsahem textu a propojení s kap 1.2.3 je zcela nelogické. Lze též vytknout 

četné formulační neobratnosti, např.  přinese…přínos, vnímání…je vnímáno, vyjádření už vyjadřuje, 

nadměrné užívání slovesných substantiv, např. „…neprožívání spočívání v blízkosti Boží“ na s. 121 

nebo „…dochází k ústupu ztotožnění se se zástupnou přímluvnou modlitbou“ na s.123. Na sejné 

straně (i na dalších) nacházíme další sérii nesrozumitelných a/nebo gramaticky chybných formulací. 

Formulace typu „Nabídka této služby…patřívá k nabídce farářů jejich ovečkám při pastoračních 

rozhovorech“ nepatří do odborného textu (s.125). A následují další podivná slovní spojení: „opírám 

závěry o zasazená data“, „obsažná součást práce“, „snahou autorky bylo necitovat nadměrně, ale 

ilustrativně“ (s. 126/127)  atd.  Práci mohou číst i neteologové, kteří nemusí rozumět biblickým 

zkratkám, nicméně seznam zkratek v práci chybí. 

Nakonec bych si dovolila připojit svoji vlastní reflexi své práce na oponentském posudku.  Šlo o 

postupné a nesnadné získávání vhledu do způsobu myšlení autorky, úsilí porozumět, co vlastně chce 

říci. Objevily se  pochybnosti o tom, proč to, či ono (sousloví či věta) je nazváno kategorií, a obtížně 

jsem hledala logické souvislostí mezi kategoriemi, tématy, jevy, aspekty, hlavními kategoriemi, 

podkategoriemi a centrální kategorií. V práci mi chybělo odlišení podstatného a důležitého od 

množství frází a slovního balastu, chyběla mi konzistentní jednoznačná a srozumitelná prezentace 

výzkumného postupu,  výsledků a odvozené teorie, včetně  jejich diskuse s výsledky či teoriemi jiných 



autorů. Oceňuji velké úsilí autorky poctivě zpracovat zvolené téma, ale vnímám omezení dané jednak 

zvoleným tématem samotným, jednak nedostatečnou reflexí vlastního subjektivního vnímání a 

prožívání modlitby (předporozumění modlitbě), které, zdá se, do značné míry ovlivnilo celý proces 

kvalitativní analýzy. Získané výsledky jsou pak diskutovány pouze nebo převážně s Biblí, tedy souzní 

s předporozuměním předloženým v „teorii“. Odpovědi na výzkumné otázky (kap. 5.1) se však 

rozplývají do stále se opakujících frází, kdy přestává být jasné, co se za nimi skrývá  („Uvědomělá 

obdarovanost Bohem pak vede člověka k praktické odezvě – obdarovávat svojí hřivnou – sloužit 

přímluvnou modlitbou a na ni navazujícími moudrostí vedenými činy lásky druhým“). Práci vnímám  

více jako projev náboženského myšlení než jako dílo, která má odpovědět na výzkumné otázky a 

dospět ke stanovenému cíli.   

V závěru postrádám diskusi s názory či výsledky jiných autorů (např. s Lochmanem – v místě, kde 

autorka hovoří o mystické nebo kontemplativní podobě modlitby na s. 121 a 122). Autorka více 

diskutuje s Agendou ČCE a zaměřuje se na „diskutabilní otázky“ života  s modlitbou, než aby vedla 

diskusi o opodstatněnosti svých závěrů. Dospívá tak nakonec k řadě doporučení pro změny 

modlitební praxe ČCE. Zajímavá, ale dále nerozvinutá,  je úvaha o  účelové stránce modlitby, tázání na 

to „…jak jedinci se svou modlitební praxí nakládají.., nebo o co se při své modlitební praxi opírají“. 

Modlitbu autorka představuje jako skutečnost mezidenominační a mezikofesijní povahy, v níž jsou 

věřící schopni integrovat a absorbovat modlitební praxi různých křesťanských tradic, případně 

praktikovat modlitbu jinde než v domovském společenství.  Je zde pak ale otázka, proč reformovat 

modlitební praxi jedné křesťanské tradice (když si navíc respondenti svého domovského společenství 

váží, měnit je nechtějí a svým netradičním pojetím modlitby sborové společenství neruší, ale naopak 

obohacují)?  

Shrnutí: Práce přesahuje výrazně doporučený rozsah a nesplňuje požadovaný poměr teoretické a 

praktické části. Formulace cíle práce je vágní a nelze tedy říci jednoznačně, že cíl byl splněn. Velkou 

slabinou práce je nedostatečná reflexe vlastního modlitebního postoje a jeho dopadu na celý 

výzkumný proces, nedostatky jsou v práci s literaturou a obtížná je i srozumitelnost textu podpořená 

nelogickou grafickou úpravou. 

Závěr: Práci doporučuji k obhajobě. Vzhledem k výše uvedenému navrhuji její hodnocení stupněm E.  

Případné otázky. 

1. Na základě svého výzkumu řekněte stručně, jaké zkušenosti s modlitbou mají dnešní 

křesťané? 

2. Jaké by mohly být funkce modlitby z hlediska života společenství? Prosím o propojení 

s oborem Diakonika – křesťanská krizová a pastorační práce. 

3. Když mluvíte o účelnosti modlitby a o přínosu modlitby,  dalo by se případně uvažovat o 

„konzumním“ přístupu k modlitbě v současné společnosti? 

4. V čem bylo sekání s modlitbou v průběhu výzkumu přínosné pro Vás samotnou? Čemu jste se 

naučila, co se ve Vašem modlitebním životě změnilo? 
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