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Autorkou předložená bakalářská práce je zdařilým zpracováním tématu i cíle, které si autorka vytkla. 

Východiskem je jí současná krize rodiny a rodinného života, kterou charakterizuje s použitím základní 

(a standardní) české sociologické odborné literatury (MOŽNÝ a MATOUŠEK). Nezůstává však pouze u 

této obecné analýzy, v kontextu tradice biblického personalismu v CČSH krizi vykládá jako krizi 

duchovní, krizi posledních základů rodiny a rodinného života v nepředmětných osobních vztazích, 

jejichž poslední hloubkou je osobní vztah mezi Boží Trojicí a člověkem. Na tomto pozadí autorka 

vykládá základní rysy dialogického a biblického personalismu, jak je rozvíjí teologická škola CČSH, 

jejich existenciální svázanost s fenoménem rodiny a rodinných vztahů (zejména relace otec - syn, ale 

též matka - děti, sourozenectví; TRTÍK, KUČERA) i jejich domýšlení v kontextu současného zájmu o 

otázky kulturně civilizační (KUČERA). 

Zpracování zvoleného tématu a dílčích cílů autorka rozvrhla do 6 kapitol. Části textu označené Úvod a 

Závěr nelze v pravém slova smyslu považovat za úvod a závěr v přísném slova smyslu (tak zejména 

Závěr). Nicméně kapitola 1. a 6. plní funkci úvodu i závěru, předložené práci tak nechybí žádná 

podstatná část požadovaná od odborného textu. Kapitola 1. dobře ukazuje základní autorčin přístup 

k tématu (personalismus) i zvolený způsob jeho diskutování (krize rodiny je krizí duchovní - 

náboženskou). Kapitola 6. pak shrnuje zjištění jednotlivých kapitol s ohledem na cestu z krize dnešní 

rodiny.  Kapitola 2. je shrnutím základních sociologických analýz současné krize rodiny. Sekundární 

literatura k tématu je zvolena vhodně a autorka z ní dobře vybrala ty aspekty analýzy, které jsou 

nosné pro zpracování tématu. V kapitole 3. pak stručně pojednává o filosofii dialogu a dialogickém 

personalismu. Opírá se zejména o knihy POLÁKOVÉ, která patří k současným předním interpretkám 

této filosofie, navazuje na práci svého učitele VRÁNY (viz jeho menší studie Dialogický 

personalismus). Kapitola svým důrazem na objevení významu autentických osobních vztahů pro 

filosofické a teologické myšlení připravuje půdu pro 4. a 5. kapitolu, ve kterých nejprve stručně 

vykládá recepci dialogického personalismu v teologii CČS(H), reprezentované prácemi Zd. TRTÍKA a 

Zd. KUČERY (biblická a trinitární personalismus), aby pak přistoupila k popisu základních názorů 

KOVÁŘE, TRTÍKA a KUČERY na rodinu a rodinné vztahy i k charakteristice rodiny v oficiálním 

dokumentu CČSH (Základy sociálně etické orientace). V případě selekce by bylo vhodné, pokud by 

autorka svůj výběr autorů zdůvodnila, respektive poukázala formou poznámkového aparátu k dalším 

autorům. 

Pokládám téma zvolené autorkou za velmi důležité, aktuální a v CČSH doposud v praxi opomíjené. 

Není jistě nepodstatné, že tak výraznou „teologii rodiny a rodinných vztahů“ rozvíjí teologové církve, 

která právě v současné době bolestně zakouší absenci rodin v životě církve. Bude proto jen dobře, 

rozhodne-li se autorka pokračovat v dalším studiu směrem, který naznačila (rodina jako základní 

eklesiola). 



Předložená práce věcně zpracovává prameny i sekundární literaturu, dobře postupuje při výkladu 

zvoleného tématu a prozrazuje autorčinu hlubokou angažovanost i osobní vklad. Zpracování tématu i 

závěrečné účtování jsou vedeny teologickým zájmem a jsou vpravdě reflexí víry. 

V práci jsem nalezl pár překlepů a chyb v interpunkci (např. 14-17). Za vážnější opomenutí pokládám 

absenci cizojazyčného resumé. Chybí i cizojazyčná literatura, její užití ale stále není povinností u 

práce bakalářské. 

 

Pokud je práce přijatelná i bez resumé, navrhuji její ohodnocení známkou výborně (1).  
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