
Resumé 

 

Ve své práci jsem se zaměřil na život a dílo Silvestra M. Braita. S. Braito je znám svou 

velkou pastorační a literární aktivitou a to především jako teolog, básník, esejista, literární 

kritik, iniciátor mnohých kulturních akcí. Založil a řídil revue pro duchovní život, přispívá do 

dalších dobových časopisů. Dále vydává s R. Dacíkem více než sto knih v dominikánské edici 

Krystal. Také se stal spoluautorem překladu Teogické summy od Tomáše Akvinského. 

Z tohoto velkého výčtu Braitových aktivit jsem se zaměřil ve své práci na jeho dílo 

literární, v monografické a časopisecké tvorbě. Hlavní cíl této mé práce spočíval v představení 

Braitova vlastního života (kapitola č. 1.), ve studii Braitova literárního díla (kapitola č. 2), v 

určení hlavních směrů Braitova teologického přínosu do českého křesťanského prostředí 

(kapitola č. 3) a v sestavení kompletní Braitovy publikační bibliografie (viz  Seznam příloh).   

Tuto svoji práci jsem rozdělil na tři základní kapitoly. V první jsem se zabýval vlastním 

životem tohoto českého teologa. Vycházel jsem zde především ze životopisné publikace od 

Zdeňka Kašičky, kterou jsem se snažil upravit a doplnit o další zjištěné informace a data. 

Cílem této kapitoly bylo předložit čtenáři stručný a doplněný životopis Silvestra Braita. 

Druhá kapitola je studií o vlastním literárním díle S. Braita. Tato část je rozdělena na 

dvě podkapitoly. Jedna podkapitola je věnována příspěvkům v dobových časopisech. 

Zpracovával jsem zde časopisy Na hlubinu, Filosofická revue, Výhledy a časopis Katolický 

kazatel. Při studiu revue Na hlubinu jsem vycházel ze sborníku editovaného Liborem 

Nekvindou, který tuto problematiku v tomto díle již řešil. Podobně jsem postupoval 

s časopisem Filosofická revue, která je již zpracována Helenou Pavlincovou. Dobový časopis 

Výhledy a Katolický kazatel jsem zpracovával sám. Cílem této práce bylo zjistit, jakými 

tématy se zde Braito zabýval a poukázat na jeho hlavní myšlenkové směry.  

Druhá podkapitola je vlastní studií Braitovy monografické literatury. Cílem této práce 

bylo jednak se osobně seznámit s Braitovým literárním dílem a jednak toto jeho dílo rozčlenit 

podle literárních druhů. Snažil jsem se zde nastudovat veškerou dostupnou literaturu.  

Třetí kapitola byla logickým vyústěním kapitoly druhé, kdy jsem se snažil v Braitově 

literárním díle najít základní body jeho teologického myšlení, které by mohly být pro české 

křesťanské prostředí přínosem.    

Na konec jsem vložil do své práce kapitolu Exkurs, která má být pro čtenáře jen určitým 

nástinem do hlubších jak dobových, tak i duchovních souvislostí s osobou S. Braita. 

Ke studiu tohoto tématu jsem se snažil použít všechnu dostupnou literaturu. 


