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Autor vypracoval dílo v rozsahu téměř jednoho sta stran, po formální stránce tedy splnil a 
překročil parametry diplomové práce. Je napsána poměrně čtivým a pečlivým způsobem, je 
připojeno šest grafů, které se týkají celosvětových údajů o orné půdě, atd. - dokumenty 
dokreslují problém globalizace. Autor připojil i věcný rejstřík, který je v tomto případě 
celkem zbytečný, protože autor k jednotlivým odkazům nemohl připojit vyčerpávající 
vysvětlení problému či diskuse. U diplomové práce by zřejmě mohl stačit obsah, který autor 
vypracoval dosti podrobně, a tak dostatečně naznačil strukturu práce. Dílo obsahuje 17 
kapitol,  další tři kratší obsahují seznamy literatury, soupis elektronických pramenů a rejstřík. 
Navíc tedy ještě šest již zmíněných příloh. 
 Přínosy diplomové práce spočívá ve snaze definovat, co ekologie vlastně je 
z teologického hlediska a jak by se křesťané měli podílet na ekologických aktivitách. Autor 
odmítá z teologického hlediska některé předsudečné představy a zaběhaná žurnalistická klišé 
o ekologii. Autor upozorňuje, že ekologie se zabývá vztahy mezi organismy a prostředím a 
organismy samými. Správně tedy upozorňuje, že termín ekologický není radno překládat jako 
šetrný vůči přírodě, že problematika je daleko složitější. Nicméně o šetrnost k přírodě mu jde. 
To je také jeho hlavní zájem.  
 Autor dokazuje, že biblický kánon není příčinou současného nešetrného přístupu 
k přírodě - zde polemizuje s proslulým článkem L. T. Whita Jr. z roku 1968, který ovlivnil 
debatu mezi přírodovědci i žurnalisty v průběhu minulých tří, čtyř desetiletí. Autor diplomové 
práce zřejmě nevědomky navazuje na kritický pohled, vyslovený v českém prostředí J. 
Halamou, Jr., kterého ovšem ve svém graficky nepřehledném seznamu literatury neuvádí 
(Člověk a příroda: bludný kruh? Rozpravy - Samenspraak, 2001, s. 36 – 45, Eman, Heršpice 
2001).  
 Autor také v seznamu literatury neuvádí práci Jana Hellera, která je závažná 
z teologického důvodu. Přináší totiž velmi zajímavý pohled českého biblisty na danou 
problematiku stvoření, přírody a panování člověka: Člověk - pastýř stvoření, in: Universum. 
Revue přírodovědecké a technické sekce ČKA. Cesta, Brno 1995, č. 16, s. 15 - 67. Autor by si 
seznámením s přístupem Jana Hellera vyjasnil, čím mu má být biblický kánon, a jak je možné 
s biblickými texty argumentovat, aby to bylo skutečně legitimní počínání a přesvědčivé i pro 
filosofy i pro přírodovědce, a hlavně aby byl autor práv starozákonního textu. Autor 
diplomové práce zachází s biblickým textem knihy Genesi bezmála jako s historickým 
textem, popř. reportáží a nerespektuje náboženský rozměr textu, což se vyjevuje při 
interpretaci  Gn 6 (božané), popř. podobenství Kainovi a Ábelovi, o Bábelu aj. – hodnocení 
šetrnosti či nešetrnosti biblických postav by potom získalo rozměr, který skutečně tyto texty 
mají – jde o tóru starověkých vyznavačů a již měli kritický vztah k jiným náboženstvím (Gn 
6,1n)  atd. Přesto je možné říci, že autorovi se zdařilo vyvrátit obvinění vznesená na adresu 
křesťanské a židovské tradice již zmíněným vlivným článkem L.T.Whita Jr. Za tento výkon si 
autor zaslouží, aby práce byla přijata k obhajobě. Ostatní části jeho práce jsou velmi 
diskutabilní a nepřesné, protože jen velmi málo poznamenané obsáhlou diskusí o vzniku vědy 
a matematizaci přírody, ač o mechanistickém přístupu k přírodě se autor také zmiňuje.  
 Autor končí stručným a střízlivým závěrem, že jako křesťané máme jen velmi malé 
možnosti: modlitbu a slovo. V zásadě má autor pravdu, že naše možnosti jsou omezené. 



V případě modlitby to formuloval snad dostatečně (naše orientace k tomu, co pro nás má být 
směrodatné v kontextu teologie stvoření); v případě slova - tohoto druhého nástroje – to autor 
v průběhu práce formuloval velmi málo, snad nedostatečně.  V souvislosti s využíváním 
přírody člověkem je funkce slova vykreslena autory/mluvčími biblického textu knihy Genesis 
poněkud složitěji a sofistikovaněji, než nám nabízí autor. Autor diplomové práce – doufám, že 
jsem to nepřehlédl – neinterpretuje do hloubky druhou kapitolu knihy Genesis,  a právě ta se 
týká slova, pojmenování: člověku je uloženo, aby pojmenoval stvoření. Jde o specifickou 
činnost: má pojmenovat stvoření. Dle některých (Milan Mrázek - Genesis 11, SR, Praha 1989, 
ale i filosof E. Lévinas, kterého autor do jisté míry četl, dále Paul Ricoeur aj.) pojmenování je 
závažnou intelektuální činností – týká se slova, vědění, zmocnění se skutečnosti věděním, 
vědou a nakonec i technikou. Odporoval bych zde autorovi, že zmocnění se flóry člověkem 
(vegetariánství) je menším prohřeškem než zmocnění se fauny (ochrana oblečením a potrava 
vidí). Autoři (filosofové i teologové) dále přemýšlejí o   ambivalentnosti slova - 
„pojmenování“. „Pojmenování“ je úkol, který podle starověkého vypravěče, se Hospodinovi 
líbí, protože Hospodin se dívá, co člověk udělá. Hospodin se podle vypravěče (metaforické 
vyjadřování – narativní reflexe – nikoli reportáž, že by vypravěč seděl někde blízko a díval se, 
co se to tam děje). Toto podobenství vypráví o starověkém pohledu na vědění a zvládání 
reality vědou, věděním. V aktu pojmenovávání tkví samostatnost člověka, jména nejsou 
předepsána, nemají kosmický vzor, je to lidská činnost. Člověk to činí před tváří boží, tzn. 
pojmenování  má být konáno s ohledem na boží vůli, odpovědné, nikoli nešetrné. 
Pojmenování  nás uvádí do sféry, teorie, vědy a dokonce techniky (Mrázek i Lévinas). Podle 
některých myslitelů sféra slova není jednoznačně ničící nebo zase jednoznačně šetrná aktivita 
- jde o sféru, která může být využita ve prospěch stvoření i člověka, ale může být také 
zneužita. Problém slova, vědění, vědy a ovládání pomocí vědy je zřejmě tématem autorem 
řešeným jen velmi povrchně, respektive autor se zabývá jen negativní stránkou slova, vědění, 
vědy - zneužitím, konzumem atd. 

 Autor chce hodnotit z teologického hlediska právě ekologii, ekologické termíny a měl 
by tedy počítat se sférou slova (slova, vědění, vědy), která je ambivalentní - a to je její 
specifikum. Z tohoto důvodu by autor měl také ve své práci upozorňovat na nedostatečnost a 
jednostrannost ekologické terminologie, která je autorem i ekology užívaná: „přirozenost“, 
„přirozený koloběh života“, „narušování autoregulace“. Z teologického hlediska je prostě 
nutné přiznat, že člověk je sice součástí přírody, ale onou sférou slova se vyděluje z přírodní 
autoregulace, a jde o to, aby toto vydělení bylo skutečně odpovědné a šetrné, protože se děje 
pomocí ambivalentní sféry slova (vědění, věda). Je potřeba vzít ohled na filosofické 
rozpoznání Jürgena Habermase, který varuje před nerozpoznáním odlišnosti přírody a sféry 
slova. Takové nerozlišování se děje mezi teology, filosofy a přírodovědci. Habermas nazývá 
tento stav „naturalizací ducha“ - viz Věda a víra, in Budoucnost lidské přirozenosti s. 116n , 
Praha 2003.  

Teologické vyznání  Gn 2 i Gn 1 by pak mohlo být chápáno jako oprávněné starověké 
stanovisko, které nematematizuje přírodu, desakralizuje ji přiměřeným způsobem, a vybízí 
k šetrnému vykročení z autoregulačních procesů. Toto vykročení je pak potvrzeno literárními 
figurami zaslíbení a rodopisů atd. - včetně zaslíbení Abrahamovi  - jak o nich také hovoří 
autor diplomové práce. S tímto pojetím šetrnosti je pak jistě možné seznamovat veřejnost, jak 
si přeje i autor, jinak bychom setrvali v rovině těžko pochopitelné pro mnohé věřící i nevěřící. 
Přes uvedené výhrady navrhuji tuto práci k obhajobě, z důvodů, které jsem naznačil výše, 
protože kořenem  nešetrnosti k přírodě nejsou náboženské důvody (to dokázal autor 
dostatečně), nýbrž zvěcňující (desakralizace ve Sz není matematizací, ani mechanizací 
přírody - je to stvoření), matematizující přístup atd., což autor již dosti zřetelně nevysvětluje, 
byť něco naznačuje. Práci považuji za dobrou, v prvé části za velmi dobrou. Pavel Keřkovský 


