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Autor předložil práci, která zapadá do studovaného programu a nabízí určitý možný koncept a 

přístup pro setkávání s páry před uzavřením církevního sňatku. Cíle stanovené v Úvodu se mu 

podařilo naplnit. Při naplňování cílů pracoval mezioborově: biblická antropologie, teologická 

etika, pastorální teologie, právo, liturgika...Přesto a vzhledem k dalším mým větám: nestálo 

by bývalo za to, uvést zkušenosti a poznatky manželských a rodinných psychoterapeutů a 

psychologů? Tím ukázal, jak je důležité propojování oborů, zde zejména poznatku, že 

praktické pastorační konání bez teologicko-etických základů by bylo prázdné. Práce splňuje 

formální požadavky na ni kladené. Na psaní je vidět další růst od odevzdání předchozí 

absolventské práce. 

Jako pozitivní lze označit krok, že konkrétní interpretaci začleňuje do širších rámů: např. hned 

na začátku vymezí pastoraci, pak pastoraci v oblasti partnerských vztahů a manželství... 

Cenným je, že si uvědomuje, že přicházejí různí lidé s různým stupněm porozumění 

křesťanskému poselství a jeho prožívání, a upozorňuje na to. A vůbec, že počítá s dialogem 

pastoračního pracovníka a snoubenců. 

Velmi citlivým přístupem je nezapomenutí na ty osoby, které by rády měly děti, ale ze 

zdravotních důvodů to nejde. Nepovažuje proto znění třetí otázky ze Svatebních obřadů za 

necitlivou či nepřesnou?  

Kritické poznámky a dotazy: používané zkratky je potřeba vysvětlit: např. FC aspoň při první 

zmínce a pak třeba zařadit seznam zkratek; taky chybí odkaz v poznámce pod čarou. 

Když píše na str. 21 o důležitém a správném pojednání „o důstojnosti a velikosti člověka“, 

zohlednil také právě v souvislosti s tématem i slabost, zranitelnost, hříšnost muže a ženy? 

Za výrazem „viz“ se nepíše tečka (srov. str.  25). 

str. 49: „obřad se děje většinou ve mši“ – nenabízejí i svatební obřady dvě rovnocenné 

možnosti, tedy s Eucharistií a bez ní? 

V Seznamu literatury mohlo být prvních sedm titulů součástí seznamu dle abecedy... 

Co vedlo autora k zařazení těchto biblických textů do Přílohy? 



Jak by někomu ze snoubenců, který se nehlásí ke křesťanskému poselství, vysvětlil, který a 

jaký to Bůh mu má pomáhat, tzn. dle poslední věty manželského souhlasu „K tomu ať mi 

pomáhá Bůh. Amen.“? 

 

Celkově autor osvědčil způsobilost napsat práci tohoto druhu. S vedoucím práce 

spolupracoval příkladně. 

I přes uvedené některé kritické připomínky doporučuji tuto bakalářskou práci k obhajobě a 

hodnotím B (velmi dobře). 

 

V Praze dne 25. srpna 2010       René Milfait 


