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Předkládaná bakalářská práce se věnuje nedávno publikovanému eklesiologickému dílu 
amerického systematického teologa Rogera Haighta (dále jen RH). Výběr tématu lze tedy 
považovat za vhodný jak z důvodu aktuálnosti, tak také z důvodu studijního oboru, v jehož 
rámci je práce předložena. 
Nejprve se podívejme na strukturu práce a její cíle. Uspořádání není obvyklé. Po první části 
v češtině následuje druhá, která je původní, mírně rozšířenou anglickou verzí první části. Třetí 
část je psaná v angličtině. Není mi úplně zřejmá logika uspořádání, zvláště opakování téhož 
v češtině a angličtině (z hlediska přípustnosti by snad nevadilo předložit práci pouze 
v angličtině). K přehlednosti nepřispívá ani nesjednocené číslování jednotlivých částí. 
Anotace je anotací Haightova třísvazkového eklesiologického díla, nikoliv anotací  bakalářské 
práce. V předmluvě jsem nenalezl ani jeden výrazně formulovaný cíl práce. Je možné ale 
nalézt cíle jednotlivých tří částí. V první části autor zamýšlí „stručně představit a zhodnotit 
Haightův přístup, a také předpovědět, co lze očekávat od závěrečného dílu“ (s. VI). Druhá 
část je českým překladem první části. Ve třetí části se pak autor pokouší „shrnout Haightovu 
konstruktivní eklesiologii a představit, co nového poslední díl trilogie přinesl“ (s. VI). Autor 
neuvádí metodu své práce, případné hypotézy apod. Především však mi chybí obsáhlejší úvod 
do teologie RH a usazení jeho eklesiologie v kontextu současné eklesiologické tvorby. 
 
Pokud je koncepční a strukturální pojetí bakalářské práce poněkud slabší, rozhodně to nelze 
říci o obsahu. Autor velmi srozumitelně a přehledně představuje Haightovu eklesiologii zdola, 
jeho akcent na historický kontext utváření církve, či diskusi o jednotě a rozmanitosti. 
Nedopouští se zjednodušování, ke kterému by snad povrchní čtení eklesiologie RH mohlo 
svádět. Naopak, pečlivě uvádí do důmyslně komponovaného a vyváženého Haightova učení o 
církvi (př. Výrok „V eklesiologii zezdola je zdroj autority církve založen ve společenství 
věřících a autorita je chápána jako jeho funkce.“ je doplněn jiným: „Pojem autority 
vycházející ze společenství je založen na předpokladu, že Bůh je přítomen v jeho středu.“, s. 
6. Nebo jiný příklad: „Eklesiologie zezdola je zaměřená pneumatocentricky, a Ježíše 
zdůrazňuje spíše jako historický zdroj, jako počátek tradice, ze které vznikla církev.“, který 
vyvažuje následující: „Zkušenost Boha jako Ducha svatého pak pro něj neexistuje nezávisle 
na Ježíši Nazaretském, protože křesťanská zkušenost je vždy kristomorfní.“, s. 6-7). 
Velmi kladně hodnotím také to, že výklad díla RH je doplněn jeho publikovanou kritikou, se 
kterou se autor vypořádává (2. kapitola 1. a 2. části). Ve 3. kapitole 1. a 2. části pak autor 
uvádí vlastní srovnání mezi dílem RH a Yvese Congara, resp. Johna Zizoulase. 
Třetí část bakalářské práce je představením posledního dílu eklesiologické trilogie RH. Pro 
ekumenickou teologii je velmi zajímavá Haightova transdenominační eklesiologie, která je 
vědomě utvářena v návaznosti na dokumenty Světové rady církví Křest, večeře Páně, 

ordinace a Povaha a účel církve. 
 
Na závěr ještě považuji za nutné doplnit několik poznámek, především k formě. Proč autor 
nezavádí číslování arabskými číslicemi již od počátku jednotlivých částí? Dále, v češtině 
obvykle hovoříme o teologii shora a zdola, nikoliv seshora a zezdola. Proč autor píše 
christologii a pneumatologii s velkým počátečním písmenem, zatímco eschatologii s malým? 



Chyby nalézám také v interpunkci v české části práce. Ve výčtu christologických knih RH 
postrádám poslední dílo The Future of Christology (2007). 
Jak již bylo zmíněno výše, práci chybí usazení do širšího kontextu současné eklesiologie (s 
výjimkou diskuse v návaznosti na Congara a Zizoulase). Lze předpokládat, že RH ve svém 
díle vychází z řady teologických zdrojů (studie o rozmanitosti raného křesťanství od Oscara 
Cullmanna? modely církve podle Avery Dullese?), které ale Kratochvílova práce již 
nezmiňuje, dílo Haighta je představováno jakoby izolovaně. Dlužno dodat, že autor tuto 
skutečnost sám reflektuje, viz pozn. pod čarou č. 9. Ke kontextu, který u práce postrádám, by 
snad patřila zmínka o „procesu“, který s RH vedla Kongregace pro nauky víry. 
 
Lukáš Kratochvíl prokázal schopnost pracovat s teologickou literaturou, navíc v tomto 
případě výlučně cizojazyčnou. 
 
Práci doporučuji k obhajobě a vzhledem k jejím obsahovým i formálním aspektům navrhuji 
hodnocení B-C. 
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