
                                 OPONENTNÍ POSUDEK 

 na bakalářskou práci „Basil z Cesareje – život a dílo“ 

Aleny LEXOVÉ 

 

Cílem stávající práce bylo přiblížit život a dílo jednoho z nejvýznamnějších Církevních Otců Basila 

Velkého.  Pro svou práci autorka použila „deskriptivní metodu a komparaci“ a pokusila se o 

„zasazení“   života a díla velkého kapadockého otce, které tvoří skutečnou „nesmísitelnou 

nerozdělenost“  do širšího historického kontextu a také popsat a zhodnotit postavu a vliv Basila 

Velkého ve světle tehdejší situací, ve které se nalézala křesťanská církev. 

Svůj výklad autorka začíná z historicko-teologické reflexe sv. Basila Velkého, stručným popisem 

ariánské krizi a vysvětluje církevní a politické příčiny, které vedly k „protinicejské“ reakce.  Tento 

historicko-politický rámec spolu z přiblížením reálných  náboženských a světských účastníků 

ariánských sporů napomáhá lépe proniknout do dogmatické podstaty hledání správného vyjádření 

„kdo je Ježíš Kristus“ a role, kterou v tomto sporu hráli Athanasios Velký a kapadočtí Otcové. 

Popisujíc  životní cestu svatého Basila autorka zmiňuje „myslitele, teologa a teoretika Órigena“, který 

byl pro sv. Basila „pramenem poznání krásy a síly slova“ – další potvrzení toho, že k tomuto 

významnému teologovi, který navždy ovlivnil „církevní vědu“ a  významné křesťanské myslitele  nelze 

přistupovat  jen  s odsuzujícím měřítkem. 

Je podrobně představená Basilova postava coby biskupa veřejně činného v Cesareji a jeho teologický 

přínos ve vymezení obsahu termínu „úsia“ a „hypostasis“, které „mělo zásadní význam pro adekvátní 

učení o Nejsvětější Trojici“. 

Pokud jde o stylistickou stránku, doporučila bych autorce psát „literárnější“ – jazyk práce je , jak na 

můj vkus, až příliš úsporný, místy dokonce „telegrafický“.  Dále autorka vycházela  z několika 

literárních zdrojů, jež cituje – pod čarou – pokaždé „v plném znění“ (včetně místa vydání, 

nakladatelství a pod); stačilo by použit zavedené zkratky (Ibid; op.cit). 

Protože se jedná o bakalářskou práci, kde důležité je prokázat schopnost práce z literaturou, považuji 

tento úkol za splněný a navrhuji známku „výborně“. 

V Praze dne 29. 8. 2012 

PhDr. Marina Luptáková  

 

 


