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Magisterská práce Lenky Ţákové  má 68 stran a je rozdělena do šesti kapitol. Je opatřena bohatým 

poznámkovým aparátem a bibliografií o 55 poloţkách, z nichţ většinu tvoří anglické a české knihy.  

 

V krátkém úvodu autorka rámcově stanoví cíl své práce, který parafrázuje její název, a načrtne metodu, 

jakou bude postupovat a představí, čím k tématu přispěje která z kapitol (kromě 6. kapitoly).  Zde autorka 

ukazuje, ţe si je vědoma základní meze své práce, totiţ závislosti na překladech a bude se tedy pohybovat 

na hranici moţného, pouze se základním teologickým a historickým vybavením, které dává studentům 

program diakoniky, se pokusí o kontextuální a teologicko-spirituální rozbor Řehořova pojetí temnoty 

Boţí. Jazykový nedostatek se studentka pokouší alespoň částečně nahradit studiem základních pojmů, 

naukových a historických souvislostí v sekundární literatuře.  

 

První kapitola pojednává o Řehořově dobovém pozadí. Soustředí se zejména na teologickou a duchovní 

tradici, do níţ Řehoř vstupuje.  Takto zde nalezneme exkursy do patristické hermeneutiky a do dějin 

utváření trinitárního dogmatu. Pro studentku obě zastavení byla nutná a podnětná. V celku práce ale 

působí příliš autonomně, bylo by bývalo dobré je v závěrečné redakci ještě organičtěji provázat s hlavním 

tématem práce. Druhá kapitola se věnuje základům kappadocké trinitologie a pak Řehořovy vlastní 

teologie. Opět je třeba ocenit snahu porozumět širšímu kontextu. Ale kapitola jako celek působí spíše jako 

poznámky k závěrečnému textu. Chybí autorčin komentář, který by ukázal proč je trinitární 

terminologická diskuse relevantní pro zachování Boţího tajemství jako součásti Boţího zjevení, jakou roli 

zde hraje nauka o theosi a proč poznání Boha (které zahrnuje nepoznání – temnotu) je vţdy nutně 

zakořeněno ve vztahu k Bohu (který také zahrnuje světlo i temnotu).  K tomuto propojení se autorka 

částečně dostane ve třetí kapitole, kde probírá Řehořovu nauku o poznání Boha. Provázání apofatické a 

katafatické cesty zde ještě nevyrůstá z Řehořova vlastního díla, nýbrţ je vysvětleno ze sekundárních 

pramenů. To by bylo dobré v textu buď změnit nebo přinejmenším vysvětlit a odkázat, na str. 48-60, kde 

studentka s vlastním Řehořovým textem pracuje. Čtvrtá kapitola, kterou studentka sama povaţuje za 

stěţejní část práce (viz. str. 36), se soustředí na Řehořovu reflexi duchovního ţivota v dílech Vita 

Macrinae, De virginate a Vita Moïse. V této kapitole studentka vyuţívá poznatky z úvodních kapitol – 

ctnost provazuje s epektasis, vztahuje k sobě participační teologickou antropologii a náhledy z patristické 

hermeneutiky vyuţívá v pojednání o ţité duchovní cestě člověka, v asketice a v modlitbě. Je velmi dobře 

schopna pracovat se sekundárními prameny, ale chybí odkazy k primárním pramenům. Tento nedostatek 

je překonán aţ v páté kapitole, která přináší autorčin vlastní rozbor knihy Mojžíšův život. Tento rozbor je 

obsahově dobrý, stylem ale nehotový, opět působící spíše jako poznámky k závěrečné verzi textu.  Šestá 

kapitola představuje, podle mého názoru, nejsilnější část studentčiny práce. Autorka si zde klade otázku, 

co je a co není pro Řehoře temnotou, argumentace je jasná, dobře zaloţená v primárních i sekundárních 

pramenech, autorka formuluje své vlastní závěry, text je plynulý.. Také závěr práce vykazuje rysy 

vyzrálejšího textu. Zde by bylo bývalo ještě doplnit alespoň krátké kritické hodnocení Řehořova přístupu.     



Při hodnocení práce je třeba vzít v potaz, ţe je podávána v rámci jiného oboru neţ teologie, totiţ  

Křesťanská humanitární a pastorační práce – diakonika. Studentka má tedy zcela jiné vstupní předpoklady 

pro zpracování tématu. Je třeba ocenit, jaké mnoţství práce podnikla, aby se seznámila s historickými a 

teologickými souvislostmi Řehořovy doby, jak zápasila o správné uchopení odborné teologické 

terminologie a ţe neošidila potřebu teologického zakotvení duchovního ţivota. Z mého předchozího 

komentáře vyplývají také nedostatky práce: větší soustředěnost na hlavní téma práce v prvních dvou 

kapitolách; práce s primárními texty nebo přinejmenším odkazy k primárním textům v kapitole 3. a 4.; 

více pozornosti závěrečné redakci textu. Zde navíc o skutečnosti, ţe studentka odevzdávala práci ve 

spěchu svědčí mnoţství typografických chyb, které bude potřeba opravit, např. řada vět začíná malým 

písmenem. Větší pečlivost by si zaslouţilo rozhodování o uţití velkých a malých písmen, i závěrečná 

jazyková redakce. 

 

Přes tyto kritické poznámky magisterskou práci Lenky Ţákové doporučuji k obhajobě a navrhuji 

klasifikační stupeň v rozmezí C a D (s pochybnostmi, zda studentce programu diakonika nekřivdím). 

 

V Praze, 27.1.2012                                                                                                     Doc. Ivana Noble  PhD. 


