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Cílem bakalářské práce Hany Kubátové je „zjistit, kolik studentů [vybraných škol] věří v anděly a jaká je jejich 
víra (z čeho vychází a zda je živá)“ (s. 7). Téma andělů je v poslední době dost živé, spíše mimo křesťanskou 
tradici, než v jejím rámci, takže je vhodné, že si jej autorka vybrala jako cíl svého odborného výzkumu. Jak 
ukáže autorčin výzkum mezi studenty pomáhajících profesí, zdá se, že tato skupina má navíc „blíž k tomu, aby 
žádala o pomoc anděly pro sebe i pro jiné“ (s. 60). 
 
Formální rozvržení práce do dvou částí, teoretické a praktické, je v pořádku. V teoretické části autorka čerpá 
z různých typů literatury a skládá jakousi mozaiku pohledů na anděly složenou z křesťanské tradice, ale i řady 
dalších. Práce není specificky biblickým, teologickým či religionistickým výzkumem a z hlediska metody těchto 
disciplín někdy působí poněkud naivně. Nicméně s ohledem na studijní obor autorky to nepovažuji za 
nedostatek. Více mě zaujala praktická část obsahující výsledky výzkumu. Ten je srozumitelně popsán a výsledky 
předloženy v grafech a tabulkách (jen jsem nenašel odkaz na přílohy, které obsahují např. také absolutní čísla, 
která mi jinak v textu chyběla). Je zřetelně vidět, že vedle jasně křesťansky ukotvené skupiny respondentů, kteří 
se hlásí i k víře v anděly, existuje značně velká skupina těch, u kterých víra v Boha, v anděly a zakotvení v církvi 
spolu souvisí jen nahodile nebo vůbec. 
 
K práci nemám připomínky zásadního rázu: vytyčeného cíle práce autorka dosáhla. 
Drobnějších výtek k obsahu a formě práce je ale celá řada. Chyby uvádím postupně, jak se v práci objevují. 
Autorka uzavírá jednotlivé oddíly shrnutím, což je v pořádku. Začátek dalšího oddílu by ale měl být na nové 
stránce. Pozn. 9 (i dále) – dílo Burnhamové není v Seznamu literatury. Pozn. 13 – jde o citaci z Bible: proč je 
odkaz na Guardiniho? Navíc je to citace ze Zj (jakkoliv s odkazem na Iz): proč se tedy nachází v pasáží Andělé 
ve SZ? Na s. 16 chce asi autorka oddíl nadepsat Apokryfy, a nikoliv Apokryfní evangelia; teprve pak by měl 
smysl. Pozn. 19 – dílo Karfíkové není v Seznamu literatury. Je navíc škoda, že s její interpretací platonského 
Pseudo-Dionýsia autorka více nepracuje. Jen ji naznačí a hned vzápětí sklouzne do vlastního nepřesvědčivého 
výkladu. Dílo Pseudo-Dionýsia navíc uvádí pod dvěma názvy. Proč řadí v oddíle 1.2.2 islám před židovství? 
Navíc Tóra nemusí být totéž, co křesťanský SZ (s. 19). Názvy knih by měly být jednotně uváděny v kurzivě. U 
práce, která nemá charakter kritické práce s prameny, mi členění literatury na primární a sekundární v Seznamu 
literatury nepřijde důležité. Objevuje se několik hrubek (s. 18, 30). 
Významnější problém vidím v tom, že autorka představuje určitou tradici víry prostřednictvím zdroje 
pocházejícího z jiné tradice. Závažné se mi to zdá zejména u křesťanství a židovství, které místy představuje 
autorkou píšící zřejmě z pozic New Age. S tím souvisí další námět. Jednak je práce podávána na poli křesťanské 
teologie, jednak autorka sama neskrývá příslušnost ke křesťanství. Ptám se, zda by se potom neměla odvážit 
určité kritiky z pozic křesťanské tradice, samozřejmě velkorysé a vstřícné k jiným typům víry. Totéž samozřejmě 
platí i vůči víře křesťanů samotných, která má být postavena do světla biblické zvěsti, včetně svědectví o 
andělech. Autorka sama opakovaně upozorňuje, že v Bibli nejsou andělé jasně odděleni od Boha (např. s. 15). 
Výsledky výzkumu by potom bylo možné podrobit kritice, totiž, že autonomní víra v anděly je s ohledem na 
biblickou tradici neadekvátní. 
 
Autorce se podařilo dosáhnout vytčeného cíle práce. S uvedenými připomínkami doporučuji práci k obhajobě a 
navrhuji hodnocení B (velmi dobře). 
 
Otázka k obhajobě: Citujete A. Grüna, který píše, že představa anděla strážného má své místo v každé lidské 
duši, a to i u těch, kteří v Boha nevěří. Zkuste tuto myšlenku lépe biblicky nebo teologicky doložit, případně 
vyvrátit. 
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