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Bakalářská práce Květoslava Krejčího se zabývá autoritou Písma svatého v tradici starokatolické 

církve. V úvodu Krejčí stanovuje cíle a některá omezení, která jsou dle něj spojena zejména s 

plánovaným rozsahem práce. V podstatě shodné téma rozebírá i v následující kapitole věnované 

některým specifikům starokatolické teologie. Následující kapitoly 3. – 7. se věnují Písmu a jeho 

postavení v křesťanské tradici prvního tisíciletí. Logicky se zde začíná nejprve samotnou otázkou 

dějinného zjevení. Na to navazuje exegetická kapitola zaměřující se na nejdůležitější místa ve Starém 

a Novém zákoně, které se vyslovují k autoritě písemného a ústního svědectví o Božím zjevení a 

k právu jej vykládat. Další kapitola analyzuje spisy nejstarší nebiblické starokřesťanské tradice opět se 

zaměřením na místa týkající se autority Písma a práva jej vykládat. Podobnou analýzu provádí i 

v následujících dvou kapitolách, nejprve z pohledu velkých církevních koncilů a z vybraných církevních 

otců. Z církevních otců jmenuje zejména otce západní tradice, nejvíce sv. Augustina. Poslední kapitola 

je věnována významu Písma, tradice a učitelského úřadu ve starokatolické církvi, přičemž se Krejčí 

zaměřuje zejména na souvislosti s obdobným tématem v církvi římsko-katolické. 

Bakalářská práce se odkazuje na relevantní prameny. Krejčí dle zásady ad fontes, jež si vytyčuje 

v úvodu, často cituje z ustanovení koncilů zachycených v klasickém přehledu od Denzingera, nebo 

přímo ze spisů apoštolských a církevních otců. Často se též v souvislosti s tradicí starokatolické 

teologie odkazuje na klasickou práci od Urse Küryho. 

Bakalářská práce Květoslava Krejčího je zdařilým přehledem starokatolické hermeneutiky. Krejčí se 

držel tématu, nikde nezabíhal do zbytečných exkurzů. Trochu s podivem konstatuji, že tak široké 

téma se mu podařilo zvládnout na tak malém prostoru, a to navzdory upozorněním na nutné 

redukce, ke kterým se vyjadřuje v úvodu práce. Po obsahové i formální stránce práce splňuje 

podmínky kladené na bakalářskou práci. Hodnotím: 1. 

 

 


