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Jitka Brejtrová se ve své bakalářské práci pokouší o kritickou analýzu fenoménu křesťanské 
rodiny s ohledem na některé aspekty trojiční teologie a teologie biblického personalismu
v prostředí Církve československé husitské. První dvě kapitoly analyzují rodinu jako základní 
jednotku společenského života, popisují různé typy rodin, pokouší se o načrtnutí hrubého 
dějinného vývoje rodiny, popisují současnou podobu rodiny i její krizové momenty jako jsou 
vysoká rozvodovost, výchova dětí jedním rodičem nebo některé mnohdy až škodlivé ideály, 
jež bývají s rodinou spojovány. Kapitola je napsána velice přehledně, myslím jen, že by 
literární základ, z něhož autorka práce vycházela, mohl být o něco širší. Myslím zde např. na 
některé studie české socioložky Jiřiny Šiklové apod.
Další dvě kapitoly jsou věnovány teologii biblického personalismu, jeho historickým 
základům a jeho specifické recepci a rozvinutí v prostředí teologie CČSH. Autorka práce 
provedla důkladnou analýzu současné teologie CČSH, jež má své základy právě v teologii 
biblického personalismu, pod jehož vlivem vyšly dva stěžejní dokumenty církve, Základy víry 
CČSH a Základy sociálně etické orientace CČSH. Zvláště se mi líbilo precizní rozdělení 
teologie Zdeňka Trtíka se zdůrazněním jeho existenciálního aspektu a Zdeňka Kučery v jeho 
přechodu k esenciálním důrazům, jež se projevují zejména v jeho trojiční teologii.
Následující a závěrečná kapitola je věnována významnějším textům, které jsou v teologii 
CČSH věnovány rodině a načrtnutím možných teologických východisek z krize rodiny, které 
se objevily na půdě teologie CČSH. Autorka se zde soustředila zejména na práce: Františka 
Kováře, Zdeňka Trtíka, Zdeňka Kučery a na již zmiňovaný text Základů sociálně etické 
orientace CČSH. Vrchol duchovních aspektů rodiny spatřuje v teologii prostého života 
Zdeňka Kučery, ve které je trojiční život Boha, s ohledem na jeho „rodinné“ aspekty 
(paternita, filiace), nejen hermeneutickým klíčem k porozumění biblickému zjevení, ale též 
základem křesťanské etiky. V těchto kapitolách mi trochu chybělo srovnání konceptů 
jednotlivých teologů. Např. lze pozorovat významný posun mezi koncepcemi Fr. Kováře, 
který vyšel z generace duchovních, kteří byli původně katolickými kněžími a následující 
generací. Silný důraz na distanc od celibátu v souvislosti se zdůrazněním rodiny u Fr. Kováře 
u pozdější generace nenalezneme.
Po formální stránce mám výhrady k překlepům a některý stylistickým chybám. Též bych 
doporučoval např. nepsat „bezpředmětný vztah“ (54, 57), ale vztah „nepředmětný“. Práce 
odpovídá nárokům kladené na bakalářské práce, je smysluplně a logicky strukturovaná. Práci 
doporučuji k obhajobě a navrhuji známku – výborně.




