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Zajímavá bakalářská práce Anny Halamové má ambiciózní cíl: na 40-ti stránkách vymezit a 
nově interpretovat stálost jako křesťanskou ctnost. Východiskem pro tento úkol jí je 
především stoická tradice (1. kap.), doplněná pohledy na tuto ctnost a na její variace (zejm. 
trpělivost a vytrvalost) v práci Augustina a T.Akvinského. Ve druhé kapitole nabízí 
psychologicko-filosoficko-etický rozbor stálosti, když zkoumá vztah stálosti k rozumu, ke 
smyslu a k cíli stálosti, především s ohledem na její vztahu k pokoře, a navrhuje klíčové rysy 
stálosti. Práce kulminuje ve třetí kapitole porovnáním autorčiny interpretace ctnosti stálosti s  
její sekulární obdobou –věrností, kterou nachází v populární práci Comte-Sponvilla. Z tohoto 
porovnání vychází ctnost stálosti jako ryze křesťanská, nutně spojená s vírou, a pro křesťana 
pak jako nanejvýš potřebná, jež nemůže být redukována do dříve zmíněných alternativ. 
 
K formální stránce práce (rozsah, úprava textu i poznámek pod čarou, odkazy na literaturu) 
nemám západnějších připomínek: Je zde několika překlepů, opomenutí (s.12,13 - odkaz na 
Jakuba, s.25,33) či nejasných pasáží (s.36,37). Autorka čerpá z dostatečného počtu 
relevantních zdrojů. Práce působí autenticky, čtivě a přesvědčivě. Podobně lze pochválit 
strukturu argumentu, která se zdá být metodicky dobře navržena. 
Způsob argumentace a práce autorky se zdrojovými texty však již tak přesvědčivé nejsou, což 
má dopad i na místy slabší přehlednost a správnost jejích závěrů. Některé body naznačím. 
  
1. Uvažovat o ctnosti,  jako o tom, co je možno „očistit“ (s.6) dokládá, že autorka chápe 

ctnosti jako danosti „definitivně dané“, správně nebo nesprávně uchopené a realisticky 
pojaté komponenty vybavenosti člověka – křesťana. Tento přístup je překvapivý, jelikož 
autorka zmiňuje inspiraci MacIntyrem, popř. odkazuje na Aristotelově etice. Jak Ztráta 
ctnosti, tak Etika Nikomachova, pracují s pojetím ctnosti jako spíše společností 
odpozorované charakteristiky člověka, jehož jednání lze následovat. Autorčina snaha o 
rehabilitaci ctnosti stálosti … či tvrzení, že je „pevně spjatá s vírou“(s.3) tuto primárně 
společenskou povahu ctnosti pomíjí. Možná s ní pracuje spíše jako s „vlitou“ staticky 
pojatou teologickou ctností (jíž nějaká vlastnost nepatří – s.8); to by však bylo vhodné 
hned zpočátku akcentovat.  

2. Ne zcela důsledné vymezení povahy ctnosti se promítá i v nedostatečně určeném významu 
pojmu stálost (příp. i trpělivost, věrnost atd.). Etymologické upřesnění na s. 7 je cenné, ale 
spekulativnímu dojmu z práce by se předešlo jeho rozšířením o některé normativní 
příklady užití těchto výrazů v českém jazyce, např. že stálost  (v pozitivním smyslu - tedy 
jako ctnost) se užívá k zdůraznění hodnotové ryzosti (kvality) charakteru,  na rozdíl od 
věrnosti, vyjadřující pevnost vztahu.   Čtenář by od počátku věděl, s jakými obsahy těchto 
pojmů autorka pracuje, a spíše by pak byla přijatelná tvrzení, že např. že „klidná mysl“ 
nemůže být součástí trpělivosti (s.8), či že „příklad Jóbovy trpělivosti“ je jasný příklad 
stálosti (s.10). Tušíme, že je mezi těmito pojmy rozdíl (s.14), ale jaký a proč (např. stálost 
„není vázaná na čas“ - s.15)? 

3. Teologická interpretace, resp. filosoficko –náboženská interpretace křesťanství, je 
v podání autorky neproblematická, tzn.nepřipouští možnost jiného pojetí křesťanství 
(např. ve vztahu k smyslu), u něhož by vztah ke stálosti mohl též vypadat jinak, než 
z pohledu její argumentace. Lze si představit křesťanství (a křesťany), kde by právě stálost 
nepatřila mezi ony nezbytné ctnosti.  Možná právě Comte-Sponville, jakkoliv se hlásí 
k ateismu, by mohl být zajímavě interpretován jako příklad tzv. „sekulárního pojetí 
křesťanství“. Podobně např. úvaha o vzájemně se vylučujícími prvky lidského úsilí a boží 



pomoci, tj. víry v blaženost v nebi aj. (s.19,21,23,24...)  svědčí o neproblematickém 
přesvědčení autorky o věcech, jež by si zasloužily více pozornosti a méně kategorických 
tvrzení (nap.s 25 – nutnost rozumnosti pro blažený život). O důsledcích tohoto přístupu 
autorka přitom dobře ví (s.34); zejména však v závěru práce se dozvídáme více o jejích 
osobních názorech, než o důvodech jejích tvrzení (s.37,38). 

4. Práci by asi prospělo, kdyby interpretace autorů, na nichž autorka staví své argumentace, 
nebyla založena jen na výběru fragmentů citací, jakkoliv relevantních, ale své závěry 
přinejmenším dokládala kontextem jejich díla (např. pojetí ctnosti u stoiků –s.11). Pojetí 
stálosti by pak mohlo přesněji a obsahově bohatěji vystihovat význam, který mu citovaní 
autoři přikládali, spíše než příslušnou interpretaci podřídit autorčině snaze ji nějak obhájit 
jako „dosud platnou křesťanskou ctnost“ (s.18).  Zvláště by prospělo pokusit se důsledněji 
interpretovat Come-Sponvilla v kontextu jeho uvažování, aby reakce autorky mohla být 
k jeho tvrzení adekvátní (bod 3.,s 37). 

 
I vzhledem k těmto, spíše metodicky orientovaným výhradám práci považuji za zajímavý 
počin, který autorce i čtenáři přibližuje opomíjenou dimenzi křesťanské etiky a asketiky. 
 
Navrhuji hodnocení C-dobře. 
 
1. Při obhajobě se může autorka soustředit na výraznější vymezení povahy ctnosti a jejího 

pojetí např. dříve a dnes, a poukázat, jak se různost těchto pojetí může promítnout 
v argumentaci závěrů své práce. 

2. Proč by pak, například, odebrání klidné mysli z Augustinova pojetí trpělivosti mělo tuto 
vlastnost zdiskreditovat jako pravou ctnost (s.9)? 
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