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Ondřej Bezděk se ve své diplomové práci zabývá doposud nezmapovaným prostředím ekoteologie 

v CČSH. Pro zjištění postojů církve k ekologickým tématům využil dvou zdrojů. Nejprve provedl 

rozsáhlou analýzu reprezentativního periodika CČSH Český zápas (1999-2018), následně realizoval 

kvalitativní výzkum ekologických postojů v náboženských obcích CČSH. V závěru se pokusil zhodnotit, 

jak jsou ekologická témata v CČSH reflektována. Metoda, způsob realizace i cíle jsou tak již v úvodní 

kapitole diplomové práce jasně formulovány.  

Druhá kapitola vymezuje pojem ekoteologie, ukazuje, jak se s ním v odborné literatuře pracuje a všímá 

si, jak byla dosud ekologická témata řešena v českém církevním prostředí. První část třetí kapitoly je 

věnována jedinému sněmovnímu dokumentu CČSH (Základům sociálně-etické orientace z roku 1981), 

který vážně reflektuje „péči o stvoření“. Myslím, že zde mohla být aspoň zmínka, jak byl tento 

dokument ovlivněn podobnými dokumenty SRC a katolické církve. I následující podkapitola, věnovaná 

možným podnětům liturgie a zpěvníku CČSH k „péči o stvoření“, by mohla být více rozvedena. Třetí 

podkapitola ukazuje, že skutečným polem ekoteologických reflexí je Český zápas, který v posledních 

dvaceti letech publikoval vedle dvou monotematických čísel i celou řadu menších příspěvků a vyzýval 

k účasti na nejrůznějších „eko-aktivitách“. Bezděk se poté sněží o přehledné představení obsahu 

příspěvků a postojů jednotlivých autorů. Nejprve se věnuje monotematickým číslům, poté jednotlivým 

článkům. V druhé části podkapitoly (nejrozsáhlejší část diplomové práce) se ve změti nejrůznějších 

příspěvků pokouší vytvořit určitý klíč k podrobnější typologii formou tematických nadpisů. V poslední, 

podstatně kratší části třetí kapitoly představuje široké spektrum pozvánek k akcím s ekologickou 

tématikou, o kterých Český zápas v průběhu posledních dvaceti let informoval.  

Ve čtvrté kapitole se Bezděk věnuje vybraným ekologickým aktivitám, které si našly své místo i v CČSH. 

V této kapitole se odráží výsledky výzkumu, který provedl napříč náboženskými obcemi CČSH, aby zjistil 

skutečný stav ekologických opatření v praxi. Též se pokouší sám poukázat na další eko-aktivity, ke 

kterým by se CČSH mohla přidat. Kapitolu zakončuje svojí vlastní vizí, jakým způsobem by měla 



náboženská obec ekologicky smýšlet. Právě tato poslední kapitola by mohla posloužit jako jakýsi 

projekt ekologické obce. V závěru pak již přímo navrhuje reálná opatření, jak situaci v církvi zlepšit.  

Bezděkova práce nese v sobě i důležité eklesiologické poselství. Církev nemá být uzavřenou 

náboženskou skupinou, ale otevřeným společenstvím, které se snaží svět kolem sebe kultivovat a 

kvalitu života a mezilidských vztahů posunovat na lepší úroveň. 

Závěr: Je zjevné, že se Ondřej Bezděk eko-teologii a ekologickým aktivitám věnuje delší dobu. 

Ekologické aktivity církve vnímá jako nedílnou součást duchovního života, resp. jako křesťanskému 

myšlení přirozený životní styl. Jeho práce není jen analýzou stavu církve a toho, co si církev o eko-

aktivitách myslí, ale nese i určitý etický apel a spoustu podnětů pro další promýšlení, a to dokonce i 

v podobě náčrtu projektu. Určitou kritiku bych vyslovil spíše k formální stránce práce s ohledem na 

poměrně velké množství překlepů. Obsahově a odborně je ale práce na slušné úrovni, má v sobě značný 

potenciál, proto navrhuji známku výborně.  


