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Martin Šály si jako téma vybral oblast možného průniku psychologie a exegeze.
Vstupovat na toto pole není právě jednoduché, což si autor práce po celou dobu uvědomoval.
Ke zpracování práce přistoupil vyzbrojen znalostmi a zkušenostmi z obou oborů, což mu
dovolilo udržet nutné hranice v respektu k svébytnosti těchto oborů. Jeho práce tedy nenabízí
univerzálně platnou exegezi zvolených textů ani jednoduchý návod na terapeutický úspěch.
Východiskem k práci bylo zkušenostní zjištění, že obě disciplíny pracují s příběhem
(slovem) a obě mají vést k uzdravení (v tom nejširším slova smyslu) adresáta – k uzdravení
(spáse) duševní i duchovní, protože jedno bez druhého není možné, i když každá
z jmenovaných disciplín klade důraz především na jednu z těchto dimenzí.
Práce je vystavena logicky, a to od základních informací o psychoanalýze, o
možnostech a omezeních aplikace psychoanalytických přístupů v exegezi k praktickým
ukázkám použití jednotlivých modelů k výkladu určitého novozákonního textu s cílem
nabídnout adresátovi práce jakýsi pracovní nástroj k vytvoření prostoru pro spásné dění.
Autor si je dobře vědom toho, že spása, tj. celostní uzdravení člověka, aby mohl prožívat
jednotu se sebou, světem i Bohem, přichází od Hospodina. Snaží se tedy ukázat, jakou roli
v otevření takového prostoru pro spásonosné působení Boží může hrát propojení
psychoanalýzy a exegeze zaměřené na recipienta.
Nejsem kompetentní posuzovat správnost charakteristiky psychoanalytických modelů,
nicméně jejich aplikace na zvolené novozákonní texty je vcelku přesvědčivá. Vzhledem
k poměrně obsáhlým diskusím s autorem nad textem nepovažuji za nutné se o detailech u
jednotlivých modelů a jejich aplikace v práci dále rozepisovat.
Práce je vyvážená, z hlediska formálního splňuje plně (a víc než to) nároky na
bakalářskou práci. Navrhuji hodnocení výborně (A).
Námět obhajobě: Pokud nemá práce zůstat jen na čistě teoretické rovině, jak by autor
tímto způsobem konkrétně pracovat v pastoraci?
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