Posudek na bakalářskou práci Gabriely Junasové
Název práce: Pokusy o ekumenické přístupy k Márii
Obor: systematická teologie
Bakalářská práce Gabrieli Junasové obsahuje celkem 48 stran včetně
bibliografických údajů. Je rozdělena na tři hladní části: Max Thurian: Mária, Matka
Pána, Latinskoamerická perspektíva a v posledu Le groupe des Dombes. Práce je
doprovozena bibliografií obsahující 19 položek, které zahrnují literaturu českou i
anglickou.
Co se týče formální stránky, tak práce splňuje všechny požadované parametry:
délku práce, systematicky uspořádanou osnovu, detailně zpracovaný poznámkový
aparát, rozčleněnou použitou literaturu atd. Objevila jsem jen některé drobné
nedostatky, jako např. zarovnání poznámek pod čarou do bloku, psaní názvů periodik
kurzívou (např. str. 13)

či nedodržení velkých počátečních písmen v titulech

anglických knih (str. 36/ pozn. 89.).
Jak sáma autorka v úvodu předesílá, záměrem práce bylo přiblížit Marii z
Nazareta ze tří rozdílných pohledů a identifikovat v těchto pohledech body společné,
ale i sporné. V případě otázek sporných se autorka snaží v představených přístupech
nalézt konkrétní cesty vedoucí k překonání rozdílů (str.7).
Práce je zpracována velmi systematicky. Autorka si vždy vybere jeden přístup
k Marii, který charakaterizuje na jedné monografii. Nejprve vždy představí autora či
autorku a poté interpretuje danou monografii věnovanou postavě Marie. V závěru
práce shrnuje všechny tři pohledy. Práce je také doplněna fotografiemi autorů či
autorek .
Autorčin první pohled ze strany reformační tradice představuje kniha Maria,
Matka Páně od Maxe Thuriana. Odráží teologii spjatou s ekumenickou křesťanskou
komunitou Taizé. Druhý příspěvek představuje pohled teologie osvobození a dvou
teoložek Latinské Ameriky: jmenovitě Marie Clary L. Bingemer a Ivone Gebary.
Autorka si k intepretaci vybrala jejich společnou knihu Mary, Mother Of God, Mother
of the Poor. Spektrum pohledů uzavírá příspěvek ekumenické skupiny Le Groupe des
Dombes a jejich monografie Mary in the Plan of God in the Communion of Saints.
Toward a Common Christian Understanding.

Celkově je práce velmi pečlivě zpracovaná, přehledná a logicky provázaná.
Myslím, že svůj záměr autorka naplnila. Musím také ocenit autorčinu práci s
cizojazyčnou literaturou. Myslím ale, že mohla ještě více vytěžit z nasbíraného
materiálu v závěru své práce a podrobněji srovnat jednotlivé pohledy. Bez této
teologické reflexe působí práce spíše popisně, což vzhledem k pečlivému zpracování
a volbě tématu nebylo zajisté prvotním autorčiným cílem.
Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě s návrhem na hodnocení C.
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