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1. Aktuálnost tématu 

Autor disertační práce vybral aktuální téma, možná i při vědomí upadající úrovně 

homiletických projevů v církevním prostředí v České republice. Disertační práce právem 

zdůrazňuje tuto teologickou disciplinu z historického a aktuálního aspektu za použití 

cizojazyčných zdrojů a informací.   

 

2. Cíl a metodologie práce 

Cíl práce je uveden v úvodu (s. 11). Autor hledá srovnání současné homiletiky 

v katolicismu a protestantismu, také  zda v tomto oboru došlo ke vzájemnému sblížení. Cíl 

práce je tedy jasný a k němu je volena vhodná a potřebná metoda práce. 

 

 

3. Teoretická a praktická část 

Teoretická část disertační práce je rozložena v rozmezí  první až šesté kapitoly. Postup je 

standardní teologický, autor poukazuje na Ježíše Krista jako základ homiletiky, pak 

prezentuje historický vývoj homiletiky včetně reformačního pojetí. Autor si všímá 

absence vybraných témat, která se v současnosti v katolickém pojetí homiletiky 

neobjevují, ačkoli jsou důležitá. Závěry však lze najít i u protestantské homiletiky, o 

kterých autor P. Živný přemýšlí a je schopen srovnání pozitiv a negativ katolického a 

reformačního pojetí.  Ekumenická konvergence v pojetí homiletiky má silný praktickým 

dopad pro hlásání evangelia.   Kapitola sedmá se zabývá výzkumným šetřením, které je 

pro předloženou dizertační práci velmi významné. Autor pokládá jasné výzkumné otázky 

a stanovuje jednoznačnou hypotézu. Autor sleduje výsledky šetření nejen z České 



republiky, které vyvolávají další odborné otázky a podněcuje teologickou reflexi nad 

uvedenými údaji. Podle oponenta by měli být seznamováni s výsledky šetření v sedmé 

kapitole studenti teologie a tato témata by měla být zařazena do celoživotního vzdělávání 

duchovních.  Závěr práce je koncipován fundovaně.  

 

 

4. Formální část 

Disertační práce je napsána kultivovaně a pečlivě, využívá odborných teologických a 

filosofických pojmů.  Formální stránka disertační práce odpovídá standardním kritériím. 

Drobné chybování lze nalézt, např. v obsahu od závěru po riassunto se nečísluje. 

V elektronických dokumentech chybí místy datum pro uvedení on line. Toto drobné 

chybování nesnižuje kvalitu disertační práce.  

   

 

5. Práce s literaturou, s prameny 

Standardně zpracováno.  Uvedené prameny a další zdroje jsou věrohodné.  

Přílohy disertační práce mohou sloužit k dalšímu studiu. 

 

6. Otázky pro diskuzi 

Jak zcela konkrétně by duchovní v České republice měli zvyšovat svou homiletickou 

dovednost?   

 

  

Závěr: 

 

Předloženou dizertační práci PhDr. Petra Živného  doporučuji k obhajobě. Disertační 

práce je cenným příspěvkem pro homiletiku v českém prostředí.    

 

 


