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Robin Herink, Examen: Zpytování (s)vědomí podle sv. Ignáce z Loyoly
OPONENTSKÝ POSUDEK DIPLOMOVÉ PRÁCE
Diplomand si pro svou diplomovou práci zvolil velice zajímavé téma modlitby
examen v díle velkého duchovního autora, sv. Ignáce z Loyoly. Předkládaná práce
začíná stručným úvodem, který dobře stanovuje cíl a metodu práce (s. 6). První
kapitola „Ignác z Loyoly – zpytující hříšník“ se věnuje klíčovým momentům životu
původce metody examen důležitým pro její pochopení (s. 7–18) a různým podobám
metody v pramenech. Druhá kapitola „Historický vývoj modlitby zpytování svědomí́“ se věnuje analýze článků z časopise Review for Religious od 1. pol. 20. stol.
po článek G. A. Aschenbrennera z roku 1972 věnovaným metodě examen a sleduje
vývoj recepce této metody (s. 19–41). Poslední, třetí kapitola „Modlitba examen pro
dnešní́ dobu“ (s. 42–59) se pak věnuje možným podobám modlitby examen v současné době. Práci zakončuje „závěr“ (s. 60–63), který shrnuje postup celé diplomové práce. Práce obsahuje seznam použitých zkratek a seznam literatury (bez
rozlišení pramenů a sekundární literatury)
Z formálního hlediska má práce dobrou jazykovou a stylistickou úroveň, jakkoli
není prosta překlepů (s. 8 sanctorum; s. 15 pozn. 30 gula; s. 26 zpytováním) a stylistických neobratností (s. 25: dílo Rodrigueze; nepříliš vhodné časté používání wirformy tíhnoucí ke moralizujícímu tónu). Z hlediska úpravy lze mít jen drobné námitky, např. přehlednosti práce by prospělo, kdyby autor dle zvyklostí uváděl názvy děl kurzívou (Duchovní cvičení, Review for Religious). Je otázkou, zda volba
skloňovat pojem examen byla šťastná.
Práce si poměrně jasně stanovuje cíle, kterých nakonec i dosahuje. Přesto lze říci,
že diplomová práce má charakter přehledový, když mapuje současné bádání k tématu ignaciánského examen. V českém prostředí je bezpochyby zajímavé sledovat
historický vývoj článků ve zmíněném časopise, který mapuje recepci metody
examen v jezuitském řádu a v církvi v posledním století, avšak autor se nakonec
zastavuje u popisu těchto článků a jejich analýza nejde příliš hluboko. Lze velice
kladně hodnotit, že student pracoval hojně s cizojazyčnou literaturou. Možná by
bývalo bylo vhodnější vymezit téma práce tak, že se věnuje mapování modlitby
examen ve výše zmíněném periodiku, protože výseč použité literatury je pak do
značné míry jednostranná. I to však lze pochopit a omluvit vzhledem ke stavu teologické produkce v českém prostředí.
Práci nicméně posuzuji jako zdařilou, doporučuji ji k obhajobě a doporučuji hodnotit stupněm velmi dobře.
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