
Posudek diplomové práce 
Miriam Žilková: Modlitba. Role, místo a význam modlitby v životě členů 
křesťanské komunity.  
 
Modlitbu považuje autorka v souhlase s tradicí za podstatný projev náboženství, obzvláště 
křesťanství. A rovnou upozorní na zásadní riziko – chápat modlitbu „ve smyslu magicko-
egocentrickém“ (9). Jak chápe modlitbu dnešní křesťanská praxe, se pokouší zjistit jak na 
základě literatury, tak výzkumem mezi členy konkrétní křesťanské komunity.  
 
Zvolila proto logicky strukturovaný postup. V první, teoretické části se věnuje biblicko-
teologickému pojetí modlitby, ve druhé, výzkumné části se autorka provádí kvalitativní 
výzkum, jehož základem je pět rozhovorů. Neopírá se tedy o psané, veřejně přístupné 
modlitební texty, ale o výpovědi těch, kteří se modlí.  
 
Stejně logické je i členění jednotlivých kapitol. Od podstaty modlitby k jejím cílům, různé 
druhy modlitby i kontexty modliteb, včetně času a prostředí pro modlitbu. Speciální kapitola 
je věnována modlitbě „ve společenství“ (24nn). Autorka využila v této první části své práce 
poměrně širokou škálu literatury, hojně odkazuje k Bibli, vědecké i spíše popularizační 
literatuře. To považuji pro daný účel za velmi vhodné. Oba typy literatury rozšiřují poznání i 
slovník, a tedy ovlivňují (doufejme) praxi, o kterou půjde ve druhé části diplomové práce. 
Fenomén modlitby se může jevit jako poměrně málo uchopitelný, jak ukáží rozhovory. Proto 
je třeba ocenit, že autorka na začátku téma setřídila a pečlivě strukturovala. A dospívá 
k sympatickému shrnutí, že modlitba je projevem Božího zájmu o člověka a živého vztahu 
Boha k člověku. To se týká modliteb individuálních, ale zároveň, či ještě více modliteb ve 
společenství církve, kde je do modliteb (nejčastěji přímluvných) zahrnut celý svět.  
 
Je zřejmé, že utřídění, strukturování tématu modlitby na počátku, napomůže porozumění 
množství materiálu, které vzniklo při rozhovorech. Neboť deklarovaným, a stále sledovaným 
cílem je „nahlédnout, co znamená modlitba pro osobní život jednotlivých členů křesťanské 
komunity“ (33). Tato obecná otázka je pak zaměřena specifičtěji i na vznik osobní modlitební 
praxe, její vývoj a proměnu (tamtéž).  
 
Podrobnému zhodnocení výzkumné metodiky se věnuje posudek oponentky, neboť vedoucí 
práce není v této oblasti dostatečně kompetentní. V každém případě je třeba ocenit 
konzultační aktivity diplomantky v oblasti sociologického výzkumu. Na základě zvolené 
metody (polostrukturovaný hloubkový rozhovor, 34) provedla „otevřené kódování“ (37n.), 
které bylo základem volby „okruhů témat“ či „kategorií“ (50), kterým se autorka bude 
věnovat a které autorka považuje s ohledem na zjištění v části teoretické za stěžejní pro 
modlitební praxi. Netřeba zastírat, že tento krok je pro uvedenou práci klíčový. Na základě 
analýzy se rozhodla pro čtyři základní kategorie, týkající se osoby a kontextu modlitebníka, 
Boha, modlitby v rámci komunity víry a konečně přínosu modlitby pro modlitebníka a 
nechybí ani kritické poznámky. Výzkum je opět doprovázený dalšími poznatky z oblasti 
biblicko-teologické, ale především citáty respondentů. V zásadě je to jistě správný postup, 
leč nepřispívá k přehlednosti vzhledem k rozsahu jednotlivých odstavců. Leckteré pasáže 
mohly být ještě i v teoretické části A (například celá strana 93), stejně tak působí snad až 
příliš popisným dojmem komentáře k jednotlivým výpovědím. A v části „diskuse“ 
k jednotlivým tématům se opět objevují nové a další biblicko-teologické výklady (např. 99-



101). Není jistě náhodou, že poměr teoretické a výzkumné části je 1:3, místo požadovaných 
1:1. Při obhajobě by diplomantka mohla vysvětlit, co rozumí pojmem „koinonická podoba 
modlitby“ (27), neboť není zcela jasné, jak souvisí s Ž 145,5 (101), případně co je myšleno 
tím, že koinonickou modlitbou je třeba rozumět jako modlitbě mimo shromáždění (119). 
 
Výzkum ukázal, že modlitba má pro respondenty svoji verbální a racionálně uchopitelnou 
stránku, ale také stránku neuchopitelnou (121). V rámci rozhovorů jde zejména na odkaz k 
„spočinutí v uspokojující blízkosti Boží“ (tamtéž), nebo na „posilu“. Autorka se domnívá, že 
„evangelická věroučná střízlivost nenabízí věřícím podobné cesty, jak ji pro sebe objevil 
Igor“, tj. právě onu mystizující nebo meditativní polohu. Dokládá to i na respondentce Evě 
(122). A vkládá úvahu o deficitu osobněji zaměřené modlitby v evangelických bohoslužbách. 
V rámci obhajoby by autorka mohla vysvětlit, co rozumí onou „věroučnou střízlivostí“, v čem 
spočívá a kde jsou její důvody, resp. zda vidí v jiných tradicích méně této střízlivosti 
(nechceme-li mluvit přímo o nestřízlivosti). A pak docela prakticky, zda autorka vidí možnosti 
pro uplatnění tohoto individuálního prožitku modlitby ve společenství církve. 
 
Seznam literatury vykazuje publikace z obou hlavních částí práce, jak teologické, tak 
sociologické. Avšak ve značném nepoměru vůči obsahu práce. Z oblasti sociologické teorie a 
specifik výzkumu se mezi asi padesáti tituly nacházejí tři. Rozdělení na zdroje primární, 
sekundární a odborné články je zde poněkud zavádějící. Mám pochopení pro to, že autorka 
Bibli a pět rozhovorů zařadila mezi zdroje primární, vše ostatní je vůči nim sekundární. 
V odborné práci je však primárním zdrojem to, oč se autorka ve svých výkladech opírá jako o 
základní zdroj – a zde jsou jak slovníky, tak učebnice.  
 
Z hlediska formálních náležitostí práce je třeba zmínit především její rozsah. Zhruba o 30% 
přesahuje povolenou normu. Z toho důvodu nebylo dodrženo ani doporučené řádkování 
(1,5), aby se minimalizoval počet stran. Vedoucí práce po rozhovoru se studentkou tento 
rozsah povolil, ale při obhajobě bude třeba tuto skutečnost vysvětlit. 
 
Orientaci v textu by napomohlo, kdyby zvolené desetinné číslování bylo užito průběžně pro 
celou práci. Nehledě na to, že „6. Závěr“ není jen závěrem výzkumné části „B“, ale doufejme, 
že práce celé. Zájmena, odkazující k Bohu, raději píšeme s malým počátečním písmenem. 
Jinak se jeví práce jako pečlivě zpracovaná. 
 
Z práce je patrný neobyčejný zájem o dané téma, ostatně autorka jej zmiňuje (127). 
Nemyslím, že by jí tento až existenciální zájem bránil v kritickém odstupu, na mnoha místech 
jí však možná nedovolil vyjádřit se mnohem pregnantněji, bez vyprávěcího stylu a pokusu 
pojmout téma co nejkomplexněji. Proto práci rád doporučuji k obhajobě, ale hodnocení 
navrhuji „C“. 
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