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Doktorand Marek Rafael Tresa OP se v rámci svého bádání zaměřil na jeden z aspektů svého 

odborného zájmu, který předkládá jako rigorózní práci, totiž rituální stránku činnosti porodních 

bab. Motivem pro zpracování tohoto tématu je jeho primární vědecký zájem v rámci 

doktorandského projektu, jímž je směrnice Instructio obstretricum košického biskupa Andreja 

Szabóa z roku 1815. 

V rigorózní práci se autor věnuje historickému vývoji profese porodních bab s důrazem na její 

rituální a náboženskou stránku. Neomezuje se pouze na křesťanskou éru dějin, ale jde až 

k dohledatelným historickým kořenům. Práce je tudíž logicky členěna do dvou hlavních 

kapitol. První z nich, nazvaná Úloha a postavenie pôrodných babíc v spoločnosti, přináší 

historický přehled vývoje porodnické profese od nejstarších zmínek ve starověku až po 

současnost. Těžiště ovšem leží v dějinách křesťanské Evropy. Druhá kapitola nese název 

Oficiálne cirkevné usmernenia a zabývá se oficiálními církevními dokumenty upravujícími 

praxi křtu nově narozených dětí v nebezpečí smrti. Kapitola sleduje období od Tridentského 

koncilu, kdy tyto dokumenty v římskokatolické církvi systematicky vznikají, až do současnosti. 

První kapitola je zakončena hodnotícím shrnutím. Na druhou kapitolu navazuje závěr celé 

práce. 

Poslední částí jsou Tézy k ďalšej práci, včetně seznamu literatury ke každé z nich. Autor ve 

čtyřech oddílech prezentuje směry, jimiž se bude ubírat jeho další bádání. 



Celá práce je přehledně a logicky strukturovaná, jednotlivým tématům je věnován dostatečný 

prostor, který je vzhled k celku vyvážený. Po formální ani jazykové stránce práce netrpí 

žádnými nedostatky. Bibliografie je rozdělá na prameny a sekundární literaturu a v obou 

kategoriích je dostatek položek s ohledem na charakter práce. 

Autor práce pravidelně konzultoval postup svého bádání s vedoucím a pravidelně předkládal 

dílčí části textu. Autor pracoval samostatně a iniciativně přicházel s novými podněty. Na 

druhou stranu byl vždy otevřený připomínkám a návrhům vedoucího práce a pokaždé je 

s rozmyslem zapracoval. Autor prokázal schopnost vědecké práce na poli systematické teologie 

a dosavadní výkony dávají oprávněnou naději na zdárné dokončení projektu doktorského 

studia. 

Práci doporučuji k obhajobě. 
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