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 Ve své bakalářské práci se Alena Lexová zaměřila na jednu z nejvýznamnějších 

osobností církevních dějin – sv. Basila Velikého. V 1. kapitole se zabývá církevními dějinami 

4. století a speciálně ariánskou herezí a jejím teologickým vyvrácením. Ve 2. kapitole 

pojednává o životní cestě sv. Basila. Ve 3. kapitole uděluje pozornost přínosu sv. Basila pro 

rozvoj a stabilizaci mnišského hnutí. Obsahem 4. kapitoly je pastýřská a teologická činnost 

sv. Basila a v kapitole páté se věnuje spisům sv. Basila. 

 K bakalářské práci A. Lexové bych měl tyto připomínky: Na s. 13 a 14 se zabývá 

inspiračními zdroji ariánské hereze. O. Jan Romanides velice zajímavě pojednává o vlivu 

některých myšlenek Pavla Samosatského na ariány ve své knize Patristic Theology (The 

Dalles, Oregon, USA, 2008) s. 266 - 291. Na s. 27 je Origenovo dílo Proti Kelsovi označeno 

za jeho „hlavní dílo“. L. Dattrino píše: „Je to obsáhlé obranné dílo (8 knih) a v tomto ohledu 

nejdůležitější z těch, jež byla napsána před Nicejským sněmem (325).“ (Patrologie, s. 69). Na 

s. 28 se uvádí, že: „Órigénovy myšlenky se staly duchovním a teologickým bohatstvím celého 

křesťanství...“ Vzhledem k tomu, že některé Origenovy myšlenky – názory byly Církví 

odsouzeny, by bylo vhodnější užít formulace: některé Origenovy myšlenky. Na s. 33 se tvrdí, 

že: „Tyto mnišské řehole určovaly způsob života východního mnišství.“ Vzhledem k tomu, že 

na Východě existovala i jiná pravidla mnišského života než ta od sv. Basila, je možné uvést, 

že pravidla mnišského života od sv. Basila významně ovlivnila způsob života východního 

mnišství. Dále se na s. 33 uvádí, že byl sv. Basil vysvěcen na lektora. V prostředí 

orthodoxního křesťanství je prvním stupněm kněžství lektor – čtec, kterému jsou při jeho 

ustanovení uděleny postřižiny. 

 

 Přes některé připomínky doporučuji, aby práce Aleny Lexové byla přijata jako práce 

bakalářská a její poctivá snaha náležitě oceněna. 

 

 Navrhované hodnocení: výborně 

 

 V Praze dne 18. srpna 2012   


