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Po formální stránce je práce pečlivě vypracovaná. Kromě úvodu, závěru a soupisu literatury 

má práce ještě dalších osm kapitol. Autorka strukturou práce naplnila to, co nahlásila jako 

téma práce „Pokora jako předpoklad dokonalého následování Krista.“ 

 Autorka se drží tématu. Z bohaté tradice vybrala charakteristické postavy, které 

odpovídají jednomu tradičnímu proudu křesťanské tradice (Tomáš Kempenský, Bernard 

z Clairvaux, Terezie z Lisieux, Jan od Kříže, Edit Steinová, Benedikt z Nursie, Eckhart, 

Angelus Silesius, Tomášová) a k těmto postavám přibírá zástupce jiných náboženství – 

židovské (Buber), hiduistické (Gándhí) a budhistické J.S.dalajlama). U autorů jiných 

náboženských směrů zdůrazňuje styčné plochy s křesťanskou tradicí, k níž autorka náleží a 

zcela se s ní ztotožňuje. To je podmíněno metodologií přístupu k dané tématice: tři přístupy k 

pokoře, kterou přebrala od teologa a religionisty Jana Hellera. Třístupňová klasifikace pokory 

(pokora etická – ve vztahu k bližnímu a celému stvoření; pokora gnoseologická; a pokora 

bytostná, existenciální – vůči Bohu) se stává autorce inspirací pro definování opaku pokory, 

totiž pýchy, tu interpretuje s pomocí autorů jako je C.S. Lewis, Dietrich Bonhoeffer, 

Pöhlmann, Billy Graham – odtud  je pochopitelný celkový výběr křesťanských osobností, 

které jsou pro autorku směrodatné. 

 Jiné pojetí pokory najdeme u těch autorů, kteří jsou více určeni biblickým pojetím 

bázně Hospodinovy. Ti pokoru a bázeň vidí jako téměř komplementární jevy, téměř – viz jiné 

pojetí pokory u Jana Husa (viz jeho kázání), Jan Kalvína (Instituce)  a jeden ze tří typů 

reformované  tradice atd.; poznání Boha je jiného charakteru, než je běžné u mystického 

pojetí. V kalvinistickém pojetí zbožnosti  má např.Desatero etickou i reverenční dimenzi, 

proto k tomuto poznání Boha náleží  též sociální otevřenost a veřejnostní odpovědnost, a 

samozřejmě reverence-bázeň a chvála.  

 O tradici bázně Hospodinovy se autorka též zmiňuje, ale již ji více nestopuje 

v dějinách církve. Nabízí tradici, která je jejímu srdci bližší. Práce je velmi dobré úrovně. 

Doporučuji ji k obhájení.  Pavel Keřkovský 

 


