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Hlavním záměrem bakalářské práce Jany Wisingerové je zamyšlení nad tím, jak může 
teologie církevního autora 7. století, zasazeného do zcela jiného kontextu, inspirovat úvahy 
hledajícího člověka počátku 21. století o vztahu a hranici mezi člověkem a Bohem. Obsahově 
se práce pohybuje na pomezí historické teologie, systematiky a spirituality. Tím je dána jistá 
nejednotnost hlavních částí, zejména esejistický charakter části závěrečné. Tento nedostatek 
lze snad ospravedlnit tím, že se autorka především pokouší o vlastní úvahu, nikoli pouze o 
repetitivní výčet vybraných úvah Izáka Syrského. 
 
V úvodním představení dobového kontextu, stručném přehledu historického, církevního a 
teologického vývoje syrské církve, se autorka s využitím sekundární literatury snaží o shrnutí 
významu orientální křesťanské tradice v kontextu dnešního křesťanstva. Ačkoli tato část práce 
je závislá na interpretaci jednoho, byť zásadního, autora (P. S. Brock), představuje 
informativní přehled hlavních inspiračních motivů a příhodný úvod k následující části práce. 
 
Přehled života a díla Izáka Syrského je i vzhledem k nedostatku a zlomkovitosti pramenů 
stručný, na dostatečném prostoru je však představena jeho teologie. Tu se autorka pokouší 
představit ve vnitřně provázaném celku, jehož základem je pojetí Boha jako lásky, hluboce 
zakořeněné ve východní mystické teologii. Některé další aspekty Izákovy teologie (stvoření, 
vtělení, antropologie, christologie, učení o všeobecné spáse) jsou pojednány ve větší 
stručnosti, nejsou totiž hlavním tématem práce. 
 
Tím je cesta člověka k Bohu v mystické teologii spojené s praxí mnišství. Autorka postupně 
probírá předpoklady této mystické cesty (samota, očišťování), jednotlivé její zásadní etapy 
(zkoušky, pokání a slzy, modlitba) a její vrchol v kontemplaci, mystickém setkání člověka a 
Boha. V těchto pasážích, bohatě doložených citacemi z díla Izáka Syrského, se již autorka 
snaží souvisle sledovat svůj základní záměr: jakým způsobem je blízkost člověka a Boha 
popisována a uchopována, a jak lze toto svědectví o mystickém setkání přijmout a přetlumočit 
z hlediska dnešního člověka, jehož způsob života i mentální dispozice se zásadně odlišují od 
syrského mnišského autora 7. století? 
 
Odpovědi se pokouší nabídnout závěrečný oddíl práce, předkládající v konfrontaci s Izákovou 
teologií vlastní názory autorky. Nejcennější na této části a vlastně na celé bakalářské práci je 
to, jakým způsobem autorka představuje základní linii Izákovy teologie, koncept božské lásky 
a pedagogiky, jako nosný pro takové pojetí vztahu mezi člověkem a Bohem, které dokáže 
oslovit i dnešního člověka a stát se inspirací pro jeho osobní hledání, pro jeho cestu k Bohu a 
s Bohem.  
 
Hlavním limitem práce je omezenost pramenné základny, v níž je hlavním bodem monografie 
I. Alfejeva. Ta je však zásadní prací a v českém kontextu bude nepochybně základem pro 
živou recepci Izákova díla, což tento nedostatek do jisté míry ospravedlňuje. 



 
Domnívám se, že přes všechny nedostatky práce J. Wisingerové obstojí jako práce ze 
systematické teologie. Autorka totiž předvedla jak schopnost souvisle představit teologii 
daného autora, tak i zhodnotit některé její hlavní prvky ze svého pohledu a na základě vlastní 
zkušenosti. 
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