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Stručná charakteristika práce: 
Bakalářskou práci Hany Kubátové můžeme rozdělit do dvou částí.  
První část, rozdělená do tří oddílů, je zaměřena teoreticky. Autorka v ní zprvu vymezuje pojem, 
poté nabízí pohled na anděly v různých náboženských tradicích a ve třetím oddílu nabízí pohled na 
víru v anděly na historické ose.  
Druhou částí je dotazníkové šetření mezi studenty VOŠ Jabok a PSP ETF UK, kterého se účastnilo 
80 studentů. Šetření se zaměřilo na víru v anděly a rovněž na to, jak se tato víra projevuje v praxi. V 
příloze je uveden jak dotazník, tak i grafické vyjádření odpovědí na jednotlivé otázky. 
 
 
Teoretická část 
Andělé (s. 9-11) 
Autorka si pro svou práci vymezuje pojem anděl v biblickém pojetí tohoto slova , tedy anděl = 
posel, anděl Páně. Toto vymezení však v komparativní části práce překračuje, např. (s. 20) 
přirovnává k andělům duchy afrických a indiánských kmenů.  
Pohledy na anděly (s. 12-22) 
V této podkapitole se nabízí otázka, zda práce nebyla ochuzena o pohledy či informace o víře v tzv. 
padlé anděly. Např. v Koránu se mluví o andělovi Iblísovi (ďáblovi), který byl Bohem zavržen, 
neboť se odmítl poklonit Adamovi, či o hlavním strážci pekla andělu Málikovi, o andělech 
Munkarovi a Nakírovi, kteří navštěvují nebožtíky hned po smrti v hrobě a podrobují je otázkám po 
víře... 
Za nekorektní považuji autorčin pohled na islám, který mu odpírá jeho svébytnost. Již v úvodu 
(poznámka pod čarou č. 2) zní  islám, jak je známo, vychází z křesťanství, a proto je logické, že 
anděly nemůže neznat. Proroku Muhammadovi se dostalo zjevení Boží od anděla Džibríla 
(Gabriela), které se dochovalo v Koránu. Podle ortodoxního učení islámu je Korán nestvořené slovo 
Boží, existující od věčnosti. Mohu-li si dovolit komparovat, pak Korán není Biblí, ale je Kristem...  
 
Za nešťastný považuji autorčin soud o zavržení apokryfního evangelia „nepravého Dionýsa“ (s.17), 
aniž by znalost tohoto díla doložila v primární či sekundární literatuře. 
 
V odstavci věnujícímu se východním náboženstvím se můžeme dočíst, že cílem člověka „je stát se 
čímsi, co je podobné andělům – stát se čistě duchovní bytostí, vymanit se z koloběhu života a stát se 
osvíceným“ (s. 21) . Zde je třeba si uvědomit rizika zobecňování náboženských cílů člověka, 
zejména pokud autorka nespecifikuje, jaká východní náboženství míní. Splynutí átmánu s brahma v 
hinduismu je nejvyšším transcendentním vědomím (což není čistě duchovní bytost) a není totožné  
s dosažením nirvány v zenovém buddhismu. Pracuji-li s biblicky vymezeným pojmem anděl (anděl 
= posel, anděl Páně), pak na něj nemohu vztahovat inkarnační teorii (koloběh života). Taktéž stav 
osvobození, vyhasnutí, vyvanutí se bude k vymezenému pojmu vztahovat hůře než jeho 
synonymum osvícení... V tomto odstavci se také dočteme, že „Východní náboženství  jsou hodně 
zaměřena na meditaci a vykoupení.“ (s. 21). Vykoupení čeho, koho? Jak se vykupují? Kdo 
vykupuje?   Je snad hinduistický Šiva vykupitel? 
Podobná účelová argumentace je používána v následujícím odstavci o šintoismu (mimochodem také 
východním náboženství): „Každý strom, kámen i potok mají vlastního ducha, takového malého 
strážného anděla, který se o ně stará“ (s. 21). Za nekorektní považuji zúžení šintoistického pojmu 
„kami“ na malého strážného anděla (jakkoli je autorka v následující citaci rozšiřuje na vyšší 



nadpřirozenou sílu) a spíše bych se přiklonil k fenomenologickému pojetí posvátna R. Otty - 
„tremendum et fascinosum“. 
   
Víra v anděly (s. 22 - 36)     
V této kapitole se autorka snaží nahlédnout víru v anděly chronologicky na časové ose od 
Mezopotámie a Malé Asie, přes židovskou tradici ke křesťanství. Neopomíjí postavu Pseudo-
Dionýsa, knihu Enochovu, Lateránský koncil 1213, kabalu. Velmi pěkně je zpracováno období 
třináctého až čtrnáctého století (sv. Tomáš Akvinský, sv. František). Ve dvacátém století je zmíněna 
řada papežů, ale i hnutí New Age, či Rudolf Steiner, zmiňován je i A. Grün, T. Halík... Tuto kapitolu 
bych z teoretické části označil za zdařilou. 
 
Praktická část: 
Autorka si pro své výzkumné otázky „Kolik studentů věří v anděly a jaká je jejich víra ( z čeho 
vychází a zda je živá)?“ zvolila metodu dotazníkového šetření. Jako výzkumný terén si zvolila 
studenty VOŠ Jabok a PSP ETF UK. V práci je uvedeno, že v průběhu šetření zde studovalo cca 
400 studentů, tudíž 20% návratnost vyplněných dotazníků lze považovat za velmi úspěšnou. 
Autorka reflektuje rizika spojená s formulací otázek při vytváření dotazníku a poctivě se snaží  
získaná data (nejen graficky) interpetovat. 
 
Formální stránka bakalářské práce:  
Gramatická stránka bakalářské práce má svou úroveň, jakkoli i zde by bylo možno něco vyčísti (s. 
15 - Andělé nového zákona, s. 26 - na druhém Niceském koncilu, s.33 - Anselm Grun...). Jako větší 
prohřešek lze považovat citování Georga Hübera (s.10, s. 32), neboť poznámky pod čarou odkazují 
na Hubera Hanse. Taktéž podnázev práce „Výzkum mezi studenty VOŠ Jabok a PSP ETF“ by  měl 
být doplněn o označení univerzity UK. 
 
Závěrečné hodnocení: 
Bakalářskou práci přes jisté formální nedostatky a výhrady vůči druhé kapitole doporučuji k 
obhajobě a navrhuji ji hodnotit známkou dobře. 
 

V Krompachu dne 30.8. 2011 

Karel Spal   
   
 
 


