
Posudek na bakalářskou práci Lukáše Kratochvíla 

Téma:  Eklesiologické názory Rogera Haighta S.J.  

Obor: Teologie křesťanských tradic 

 

Bakalářská práce Lukáše Kratochvíla má poněkud neobvyklý formát, je rozdělena do třech částí. 

První dvě části, anglicky psané “Ecclesiological Views of Roger Haight” a jejich český překlad 

vycházejí z eseje psané na Katolické teologické fakultě v Lovani. Protože tato práce byla součástí 

erasmovského studijního pobytu, musela splnit tamní náležitosti (včetně omezeného rozsahu), 

přestože měla být později předložena coby bakalářská práce na ETF UK v Praze. Třetí část práce, 

“Christian Community in History – Ecclesial Existence”, představuje doplnění a rozšíření 

předchozího pojednání o detailní analýzu dvousvazkového díla Christian Community in History, 

které vyšlo v roce 2008, tedy po té, co autor zpracoval předchozí téma v Lovani. Práce má 

celkem 59 stran a bibliografii o 26 položkách. Dále je třeba ocenit velmi dobrou úroveň 

angličtiny ve druhé a třetí části práce. 

 

V předmluvě autor definuje cíl své práce, totiž představit a zhodnotit Heightovu eklesiologii, i 

její metodu spočívající ve dvoufázové textové analýze. Toto nasměrování se autorovi podaří 

udržet navzdory neobvyklému formátu práce.  

 

V první  a druhé části autor vychází zejména z trilogie Christian Community in History, vydané 

v letech 2004-2005. Autor zde nejprve zasazuje Haightův přístup do současné eklesiologické 

debaty a představuje základní metodu a témata jeho trilogie. Po té nabízí kritiku Haightovy 

historicky založené metodologie stejně jako jeho třech základních konceptů: napětím mezi 

jednotou a rozmanitostí; autority pojaté jako funkci v rámci konkrétního společenství; a nakonec 

zakoušeného jednajícího Ducha uprostřed společenství.  Tato kritika vychází zejména ze čtveřice 

autorů, kteří se Haightovým dílem zabývali, Susan Wood, Francis Sullivan, Amy P. Paw a 

Richarda McBriana. Jejich pomocí autor formuluje zajímavé otázky: Co znamená věrnost 

minulosti, a které minulosti je potřeba být věrný? (8) Co jsou to podstatné prvky, bez kterých se 

autentická eklesiologie neobejde? Lze jejich absencí či jimi samotnými zdůvodnit rozdělení mezi 

církvemi? (9, také pozn.50) Co je cílem křesťanské jednoty a kde má křesťanská jednota střed, 

kde hranice? (10) Nakonec autor srovnává Haightův přístup, zejména jeho pneumatologicko-

liturgickou orientaci. Čtenáře zde překvapí, že v práci není zmínka o návaznosti Haightovy 

eklesiologie na jeho předchozí christologické práce (s výjimkou pozn.41), a v části, kde čteme o 

konstruktivní kritice Haightova díla se nedozvídáme o tom, že jejich kritický nicméně přejný 

přístup k Haightovi je vyjádřen a publikován rok poté, co kongregace pro nauku víry vydala 

notifikaci, v níž odsuzuje Haightovu christologii a zakazuje mu učit coby katolickému teologovi. 

Tato notifikace vyvolala vlnu pobouření a protestů (zejména pro svou misinterpretaci Haightova 

díla) a ovlivnila jak Haightův posun k eklesiologii tak debatu nad ní. Třetí část práce tvoří 



víceméně recenzní článek dvousvazkového díla Christian Community in History. Opět se jedná o 

vynikající analýzu textu. Autor se zde soustředí na Haightův posun ve dvou oblastech: jednak 

směrem k transdenominační eklesiologii, dále v detailnějším rozboru toho, v čem spočívá 

církevní existence v naší době.  

 

Analýza jak Haightových textů, tak textů zabývajících se jeho dílem a děl, s nimiž je Haight 

srovnáván, je velmi přesná a dobře zdokumentovaná. Autor se ovšem velmi zřídkakdy pouští do 

vlastní kritiky – a pokud, tak v poznámkách (např. pozn.50). Pro bakalářskou práci je úroveň 

argumentace nadstandartně dobrá, zkrácená verze této část bakalářské práce dokonce byla 

publikována ve sborníku Salvatoria/ Almanach k 60. narozeninám Tomáše Halíka. Třetí část 

práce by bylo dobré po mírných úpravách publikovat jako recenzní článek, např. v časopise 

Communio Viatorum.  Úpravy by měly zahrnovat posílení vlastního průvodcovského hlasu autora 

a zejména v závěru jeho vlastního kritického komentáře. Dále, alespoň v poznámce pod čarou 

zmínku o Haightově posunu od christologie k eklesiologii a jeho důvodech (viz můj komentář 

k notifikaci). 

 

Přes tato doporučení navrhuji klasifikovat práci stupněm výtečně, a to z důvodu, že dvě její 

články obstojí nárokům na publikovatelnost. 

 

Pro diskusi při obhajobě navrhuji autorovy odpovědi na otázky vznesené čtveřicí přátelských 

kritiků Haightovy eklesiologie. 

 

V Praze, 16.6. 2009        Doc. Ivana Noble 

 

 


