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Autor dělí svou práci na tři díly (1. Spiritualita, 2. Sexualita, 3. Vztah spirituality a sexuality). 
Přičemž prvními dva díly zkoumá jednotlivá támata odděleně, ale už zde si všímá souvislostí 
mezi spritualitou a sexualitou. První dva díly chápu také jako uvedení do tématu a také jako 
úvod k třetímu dílu, kde se hledá vztah mezi prvními dvěma tématy. Celá práce čítá 106 stran. 

V prvním díle poskytuje různé interpretace pojmu spiritualita, umožní čtenáři utvořit si 
přehled o současném pojetí spirituality a představí mu křesťanské pojetí spirituality. 
Domnívám se ale, že podkapitoly 3. kapitoly Křesťanské pojetí spirituality, 1.3.2. Historický 

vývoj spirituální teologie a spirituality, 1.3.3. Současný vztah spirituality a spirituální 

teologie uvádí nad rámec tématického zaměření práce. V dalších kapitolách si vhodně všímá i 
výrazných poloh spirituality (Askeze a mystika), které už ukazují na nějakou souvislost 
s tématem sexuality. Dále představením člověka z hlediska křesťanské spirituality umožní 
určité pochopení  člověka, které by odhalovalo stinné stránky sexuality a narušených vztahů 
mezi lidmi. Následně se ke konci 1. dílu věnuje biblické sexualitě, jak je zkušenost s ní 
zanesena v Tóře; příběhu o Davidově selhání, a Ezechielově symbolické prorocké řeči, která 
využívá i erotických obrazů. Ohledně Nového zákona volí příběh o cizoložné ženě z Janova 
evangelia, demonstruje Ježíšův přístup. Pak si všímá názorů v Pavlových listech. Přinese tak 
čtenáři určitou představu o biblickém pohledu na sexualitu. 

2.díl je věnován sexualitě  z biologického a psychologického hlediska. Autor se důkladně 
věnuje psychologii sexuality. Myslím, že nabízí v podkapitolách zajímavá témata. Pomáhá 
čtenáři odkrýt různé aspekty sexuality, erotiky, intimity, navíc ještě konfrontuje různé názory 
odborníků. 

3.díl už svým názvem upomíná na samotný název práce. Je určitým vyústěním diskusí nad 
oběma tématy. V 1. kapitole nazvané Ambivalentnost spirituality sexuality ukazuje jednak na 
biblický pozitivní pohled na sexualitu, ale také jakým způsobem může hřích ovlivnit kromě 
jiného i lidské zacházení se sexualitou. V další kapitole odhaluje na náboženské komunitě 
Rodina lásky zneužití sexuality a manipulaci se sexualitou u členů komunity. Ve 3. kapitole 
hledá pozitivní účel sexuality, kde v podkapitolách rozvíjí témata jako: Základní účel 

sexuality, manželství, intimita, láska jako nejvyšší dar a duchovní zákon. Ve 4. kapitole líčí 
stinné stránky sexuality. Zdůvodňuje zde význam askeze jako určitého sebezáporu 
motivovaného pozitivně k budování vztahu a duchovní čistoty jako smýšlení, chování a 

jednání, které odpovídá biblickému pohledu na zdravou sexualitu. V 5. kapitole nabízí pohled 
současných interpretů mystiky na sexualitu, připojuje určitá svědectví soudobých mystických 
zážitků souvisejících s prožitkem sexu a věnuje se některým středověkým mystikům s jejich 
specifickým vyjadřováním svých duchovních stavů. V poslední podkapitole ukazuje na 
provázanost mystiky a erósu. 



V Úvodu a prvních kapitolách práce sleduji určitou těžkopádnost ve větné skladbě, některé 
větné konstrukce jsou ne zcela srozumitelné. V Úvodu se objevuje i zbytečné opakování 
řečeného. Na Úvodu oceňuji stanovení si hypotéz, na které autor v Závěru upozorňuje a 
reflektuje, zda si je vyjasnil a potvrdil. 

Pro větší orientaci čtenáře připojuje autor pod Anotaci i Klíčová slova, což považuji za 
vstřícné ke čtenáři. S podezřením se dívám na Obsah, kde chybí uvedení podkapitol. Použitou 
literaturu považuji za dostatečnou. 

Domnívám se, že autor naplnil požadavky kladené na bekalářskou práci. 

Tuto bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení B - velmi dobře. 

Otázky: 

1. Nezmiňujete problematiku pohlavně přenosných nemocí (kromě jiných i HIV). Jak se 
stavíte k prevenci a k péči o pozitivní virem HIV? Jak se stavíte k roli křesťana, který 
provádí prevenci HIV a zachází i s tématem ochranných prostředků (především 
kondomy)? 

2. Nevěnujete se otázce homosexuality. Jak vnímáte homosexuály, kteří chtějí být součástí 
křesťanského společenství nebo jsou aktivní v křesťanských církvích?  
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