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Anglicky psaná bakalářská práce Pavla Chalupníčka se věnuje pastorační teologii Paula Tillicha a 

ukazuje, jakým způsobem Tillich překládá pro lidi své generace tradiční křesťanské učení o Božím 

nepodmíněném přijetí člověka.  Vychází ze třech sbírek Tillichových amerických kázání, v nichž v 

detailu sleduje – a posléze kriticky hodnotí – jeho moderní transformaci lutherské nauky o 

ospravedlnění, radikálně kontextualizovné, využívající korelaci teologie a psychologie. Práce má 

zřetelnou, dobře sledovatelnou strukturu, autor v ní prokazuje schopnost pracovat s primárními a 

sekundárními prameny i formulovat svá vlastní hodnocení. 

Bakalářská práce (v elektronické verzi), má 57 stran a je rozdělena do třech obsáhlejších kapitol. Po 

úvodu, kde autor zasazuje svůj drobný projekt do tillichovského bádání, definuje metodu a cíl práce, 

následuje první kapitola, kde jsou zasazeny do dobového kontextu a detailněji představeny jednotlivé 

soubory Tillichových amerických kázání: Otřásání základů, Nové bytí a Věčné nyní. Druhá kapitola je 

věnována samotnému pojmu přijetí, jehož výskyt v kázáních autor nejen mapuje, ale zároveń 

interpretuje ve vztahu k Tillichovu pojetí základů bytí, ve vztahu k sobě a ve vztahu k druhým. Zde v 

malém rozsahu, který mu bakalářská práce umožňuje, autor dokáže spojit odkaz k dalším problémům 

komplexního Tillichova teologického systému a soustředěnost na své dobře vymezené téma. Třetí 

kapitola je věnována kritice Tillichovy koncepce Božího nepodmíněného přijetí člověka. Tato kritika 

se dotýká Tillichovy metody korelace, jeho reinterpretace lutherského učení o milosti a pasivity 

člověka, který je “přijat”. Sekundární prameny s nimiž zde autor pracuje se věnují větší šířce Tillichova 

díla, a tak je zde obtížné izolovat Tillichovu pastorační teologii v kázáních od celku jeho systematicko-

teologického myšlení. Přesto se autor snaží i zde držet své hlavní linie. V závěru se pak znovu vrací k 

trojí Tillichově krtice, a ukazuje, že jí navzdory základní Tillichova vize je platná a sdělná také v 

dnešní době.  Práce má bohatý poznámkový aparát a je opatřena bibliografií o šestnácti položkách.  

Celková úroveň práce, jakodborná tak jazyková, je nadstndartně vysoká, proto ji bez výhrad doporučuji 

k obhajobě a navrhuji klasifikaci stupně A. Pro obhajobu pak doporučuji následující otázky: Jaká 

synonyma pro Boží nepodmíněné přijetí člověka se v Tillichových kázáních objevují? Jeví se na konci 

práce jako přínosnější sledovat pojem “přijetí” – nebo by bylo zajímavé sledování pojmu doplnit 

sledováním příběhy “přijetí”, v nichž tentopojem vždy nemusí figurovat? V jakých oblastech a proč je 



obtížné oddělit Tillichovu pastorační a systematickou teologii? Je problematická Tillichova metoda 

korelace jako taková – a nebo její využití pro vztah teologie – psychologie?  (A pokud autor bude mít 

ještě sílu utkat se s filosofickým pomezím – v čem by Tillicha posunula konverzace s levinasovským 

chápáním vztahu k druhému?) 
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