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Vysoce jsem ocenil, že autorka si vybrala téma, které je málo zpracované. 

Posuzovat práci není pro mě lehké, patřil jsem k blízkým přátelům A. Meně. 

S radostí však konstatuji, že autorce se podařilo téma nejen odborně uchopit, ale 

i ukázat za nejdůležitější přínos o. Alexandra ruskému pravoslaví i pravoslaví 

obecně. 

Literatury je k dispozici málo, v češtině se jedná jen o několik článků a dva větší 

tituly. 

Kandidátka svoji práci koncipovala velmi rozumně: podává na základě dobrých 

zdrojů život o. Alexandra (str. 11-26). Použila knihy A. Jeremina, N. 

Fortunatovové, V. Iljušenka a S. Byčkova. Uvádí zde mj. i hlavní Meňova díla a 

naznačuje jejich hlavní obsah. Do rozboru jeho religionistických prací se zcela 

správně nedává ( to by nebylo v bakalářské práci ani možné). 

Hlavním tématem byl rozbor práce Tajemství, Slovo a Obraz-bohoslužba 

východní církve (str. 27-46). Meň psal toto dílo pro nově pokřtěné, které přivedl 

do církve a snažil se jim co nejprostším, avšak velmi korektním způsobem 

zpřítomnit podstatu křesťanství a pravoslaví. Je zde popisován liturgický 

prostor, funkce zvonu, realizace denní modlitby církve, liturgické oděvy, průběh 

liturgie, podoba liturgického roku, hlavní svátky, význam vyznání víry. 

Kandidátka velmi věrným způsobem pochopila a interpretovala Meňův text, 

nemám nejmenších kritických poznámek. Chci jen připomenout, že stejným 

způsobem, jako vykládá tyto reálie, postupuje o. Alexandr v religionistice, které 

ovšem předmětem této práce nebyla. 

Vysoce si vážím toho, že autorka pochopila (a písemně uchopila) Meňovy 

pastorální záměry: vystihla tak podstatu jeho existence a celého jeho směřování. 

Musím ještě ocenit také dobré české zpracování nejen termínů, ale i celkového 

textu. Žádné formální ani obsahové chyby jsem v práci nenašel, obsahuje 

všechny náležitosti. 

Závěr: Navrhuji, aby práce byla přijata jako bakalářská a současně ji hodnotím 

jako výbornou.  

V Praze, dne 15. srpna 2013 



 

 


