
Resumé 

Práce poukazuje na propojení života duchovního s životem tělesným a nalézá spirituální 

rozměr ženy matky, jenž vyúsťuje, a je korunován v eschatologickém smyslu. Spiritualita 

mateřství se odráží v tom, k čemu mateřství slouží. Podstata mateřství je především 

vyjádřena tím, že se žena stává matkou. Je nutné sledovat cíl, ke kterému mateřství vede 

a tím je uchování rodu a předávání hodnot. Velkou roli zde hraje výchova a rozvoj 

svědomí dítěte. Na počátku mateřství je láska, která mu předchází a spojením muže a ženy, 

tato láska činí ženu matkou. V hlubším pohledu mateřství vede k eschatologickému cíli, 

jelikož cílem lidí je spása. A to tím, že ve svém jádru je mateřství prostředek, který 

napomáhá vytvářet podmínky pro přijetí a navázání vztahu k Bohu. Tato schopnost jedince 

navázat vztah k Bohu, vnímat ve svém životě Boží volání, je podmíněna tím, že se člověk 

v první řadě musí cítit být přijímán a milován. Pak teprve může přijmout svůj život 

a v něm vnímat Boží hlas. Mateřství je vybaveno potenciálem, který tyto podmínky 

navozuje. Mateřství má tedy tu schopnost, že pro dítě utváří takové podmínky, ve kterých 

je schopno navázat vztah k Bohu, jenž je odpovědí na Boží volání. Mateřství slouží Bohu 

tím, že dítě otevírá Bohu. Ideální matka by v první fázi života přispěla k ideálním 

výchozím podmínkám. Je to láska, která přináší tyto výchozí podmínky. Jelikož je člověk 

stvořen k obrazu Božímu, tato láska je obrazem lásky, kterou nás přijímá a miluje Bůh. Cíl 

člověka je eschatologický, láska má v případě každého jedince svůj význam právě 

ve smyslu eschatologickém. Tato láska se odráží ve vztahu mezi manželi, v poslání 

mateřství, v přijímání a milování dítěte matkou, a vztahu ženy matky k okolnímu světu 

a k Bohu. V práci byla spiritualita mateřství nalezena již v biblicko-teologických 

východiscích mateřství. A to především v jednotě muže a ženy, v poznání a plození, které 

je v Bibli zpracováno v knize Genesis, má teologický základ. Na psychologické dynamice 

mateřství byla shledána funkčnost a kvalita mateřství. Pomocí vývojové psychologie podle 

Eriksona byla zpracována psychologická geneze mateřství. Cíl práce byl nalezen v průniku 

předešlého bádání. Spiritualita mateřství v každodenním životě matky, byla shledána 

v tom, že matka specificky naplňuje své poslání. Začíná touhou, plodí se spojením muže 

a ženy, které je zachyceno ve Zjevení a tvoří jednotu. Spočívá v přijmutí svého poslání tak, 

aby mohlo přinášet radost, která pramení u Ježíše Krista. Je daná nadějí, vírou a láskou, 

a to skrze přijetí křesťanství, prostřednictvím vlastního života a svých potomků nebo plodů 

své práce, dále šíří Boží království. Láska ve spiritualitě mateřství má nesmírný význam, 

tento aspekt, který ryze pramení z Lásky samého Boha, je pro mateřství určující, protože 

mateřství je láskou prodchnuto a má moc šířit lásku dál. Velikost lásky spočívá 

i ve velikosti mateřství. Vzorem pro mateřství je Panna Marie. 


