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Nejširší perspektiva výkladů myšlení Tomáše Garrigua Masaryka v
bakalářské práci Davida Píty je nábožensko mravní. Jde tak svým, i když
skromným, tak přesto pracovitým a přemýšlivým způsobem, vstříc
soudobým diskusím, zda má být Masaryk čten v první řadě jako vědec
(sociolog a filosof), jako politik anebo jako náboženská osobnost a vydal
se touto třetí cestou. Pro její zvládnutí zpracoval přesvědčivý,
reprezentativní a v mnohém ohledu úplný soubor české sekundární
literatury k problému Masarykova vztahu k unitarismu, a případného
ovlivnění unitarismem, což zůstávalo poměrně dlouhou dobu mimo hlavní
směr zájmu výkladů Masarykova chápání náboženství.
Autor se na tento úkol své bakalářské práce dobře připravil
promyšleným shrnutím základních znaků a specifik unitaristické víry i
Masarykova vztahu k náboženství, a ukazuje, že šlo o ovlivnění nejen
takříkajíc osobní (prostřednictvím unitářsky vychované manželky Charlotty
Garrigue), ale také intelektuální.
I když se autorovi, jak se konstatuje v závěru práce, nepodařilo
sehnat dostatek důkazů pro přímý vliv unitarismu (třeba staré teze, že
Masaryk přestoupil k protestantismu pod vlivem unitarismu své ženy),
přítomnost unitaristických myšlenek prokazuje přesvědčivě, navíc se
sympatickou snahou diferencovat mezi jednotlivými údobími Masarykova
vývoje a s nimi spojenými jednotlivými Masarykovými publikacemi
(nejčastěji v Boji o náboženství). Tři základní unitaristické principy, důraz
na praktickou stránku náboženství, zdůraznění Ježíšova lidství a
požadavek bezrozpornosti vědy a víry pak dokládá v různé úplnosti a
s různými důrazy i jinde, což vše naznačuje, že jde o vliv, který byl od
jisté doby trvalý a poměrně intenzivní.
Po celou dobu zpracování tématu je vztah bakaláře a školitele
možné hodnotit jako výborný. Bakalářskou práci Davida Píty PRVKY
UNITARISMU V MYŠLENÍ TOMÁŠE GARRIGUA MASARYKA hodnotím jako
samostatný, promyšlený, dobře strukturovaný a kultivovaně formulovaný
příspěvek k problematice Masarykova vztahu k náboženství, který má
potenciál, aby byl po komprimování hlavních tezí do podoby studie
samostatně publikován. Práci proto hodnotím jako výbornou.
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