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Bakalářská práce věnovaná Tillichově koncepci přijetí, jak ji artikuluje ve svých kázáních z 
amerického období, je napsána v anglickém jazyce. Jazyková i stylistická úroveň předložené 
bakalářské práce je překvapivě vysoká. Autor zvoleným anglickým jazykem suverenně vládne. 
 Struktura práce je přehledná a logická. V úvodu je nastíněna klíčová otázka, poté jsou představeny 
metodické postupy a stručně nastíněny tematické okruhy jednotlivých kapitol. 
 V první kapitole autor stručně představuje všechny tři svazky Tillichových amerických kázání 
(Otřásání základů, Nové bytí a Věčné teď). V této kapitole autor nastiňuje nejdůležitější témata a 
důrazy jednotlivých svazků, a to v souvislosti s dějinnými událostmi a společenským klimatem, ve 
kterém kázání vznikala. 
 Ve druhé kapitole autor soustřeďuje svou pozornost na klíčový pojem přijetí a způsob, jak jej Tillich 
uvádí do souvztažnosti se základními teologickými výpověďmi křesťanské víry a tradice. Pojem přijetí 
a jeho teologickou relevanci autor osvětluje prostřednictvím dalších klíčových pojmů Tillichova díla, 
jako je např. Hlubina bytí. Ve tematickém royvrhu druhé kapitoly autor rozlišuje jednotlivé dimenze 
Tillichovy koncepce přijetí, a to ve vztahu k Hlubině bytí, k sobě samému a k druhým lidem. 
 Ve třetí kapitole své práce autor uvadí nejdůležitější kritické námitky vůči Tillichově koncepci přijetí a 
sice z hlediska tří typů kritiky. První se týká Tillichovy metody hledání korelace (tedy souvztažnosti) 
mezi existenciálními otázkami současného člověka, jak je objevuje a vyjadřuje filozofie, psychologie, 
sociologie či umění na jedné straně, a odpověďmi, jak je lze nalézt v křesťanském zjevení 
dosvědčeném v Písmu. Problematičnost a úskalí Tillichovy metody kolerace se staly předmětem 
polemických rozhovorů nad Tillichovým odkazem. Autor nastiňuje základní linie kritiky a potom hledá 
odpovědi v Tillichových amerických kázáních. 
 Podobným způsobem ve druhé části třetí kapitoly analyzuje kritické námitky, které byly vysloveny na 
adresu Tillichova konceptu přijetí v souvislosti s teologickým pojmem milosti, který je v Tillichově 
myšlení adekvátním korelátem pojmu přijetí. Autor ukazuje, jak kritikové Tillichova konceptu 
upozorňují na teologickou problematičnost ekvivalence či kolerace mezi přijetím a milostí, zejména z 
hlediska otázky, zda má milost, interpretovaná prizmatem svého kolerátu (tedy přijetí) nějaké zřetelné 
konsekvence. Podobně jako v první části kapitoly autor opět hledá odpovědi na zmíněné kritické 
otázky v Tillichových kázáních. 
 Stejnou metodu volí ve třetí části třetí kapitoly, kde se zabývá dalšími námitkami vůči Tillichově 
koncepci přijetí jakožto korelátu milosti: Tillichovi bylo vytýkáno, že jeho koncepce přijetí/milosti 
vede k závěrům, které jsou teologicky problematické. Člověka staví buď do příliš pasivní role nebo 
(podle jiných kritiků) naopak podmiňuje účinnost přijetí tím, že si jej člověk aktivně přivlastní. Obě 
námitky autor opět vyvrací pomocí relevantních pasaží z Tillichových kázání. 
 V závěru autor rekapituluje zjištěné výsledky a naznačuje možnosti dalšího tázání nad Tillichovým 
dílem a jeho teologickým odkazem.  
Práci považuji za zdařilou, stanovené cíle byli přesvědčivě dosaženy. Autorovi bych vytkl následující: 
kritické námitky, s nimiž se autor ve své práci vyrovnává, míří k nejhlubším základům a principům 
Tillichova teologického myšlení. Autoři těchto námitek vesměs znali veškeré Tillichovo dílo a 
nevyslovovali své námitky pouze k Tillichovým kázáním a v nich artikulovanému pojmu přijetí. 
Domnívám se, že autor tyto velmi zásadní kritické připomínky, které zůstávají jako vážné otazníky nad 
koherencí a přesvědčivostí některých Tillichových tezí, nezodpověděl zcela přesvědčivě a definitivně. 
S tím souvisí druhá námitka: domnívám se, že některé z uvedených námitek jednoduše nelze 
přesvědčivě vyvrátit bez důkladné znalosti Tillichovy Systematické teologie a řady dalších spisů, ve 
kterých se k této problematice zásadním způsobem vyslovuje. Domnívám se, že na zmíněné námitky 
nelze dohledat uspokojivé odpovědi pouze v Tillichových amerických kázáních. 



 Navzdory těmto výhradám považuji předloženou práci za skvělou, přesahující svou úrovní standardy 
bakalářské práce. Navrhuji hodnocení A. 
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