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Bakalářská práce paní Baslové je věnována úvodnímu výzkumu recepce bohoslužebného slavení mezi 

laiky ve vybraných farnostech Starokatolické církve v ČR. Zvolené téma dobře reflektuje současný 

odborný zájem o studium vlivu liturgické obnovy a liturgických reforem v církvích po II. vatikánském 

koncilu. I bohoslužebný život Starokatolické církve je tímto ekumenickým hnutím liturgické obnovy a 

reformy podstatně ovlivněn a mnohé jeho zásady, specificky reflektované ve starokatolické 

ekleziologii i systematické liturgice, se staly i teoretickým východiskem výzkumu, který autorka práce 

předkládá. Teologickým normativním východiskům je věnována 1. kapitola (s. 10-17). Metodologická 

východiska výzkumu i výzkum sám jsou pak předloženy ve 2. kapitole. 

Základní dynamika práce je založena na konfrontaci teologické reflexe bohoslužebného slavení 

v současném učení Starokatolické církve s různorodým pojetím bohoslužebného slavení, které se 

stalo vlastním tématem zkoumání. Autorka pro ně zvolila tzv. smíšený výzkum, ve kterém 

kombinovala vybrané prvky tzv. zakotvené teorie, polo-strukturovaného rozhovoru, zúčastněného 

pozorování a strukturovaného dotazníku (s uzavřenými a polo-uzavřenými otázkami). Autorka si byla 

dostatečně vědoma základních externích i interních omezení (viz. 4. kapitola), se kterými se v práci 

dle mého soudu vypořádala velmi dobře. Ostatně, s ohledem na to, že se pro výzkum v rámci svých 

studentských prací z teologických oborů rozhoduje stále více studentů HTF UK, bude třeba začlenit do 

jejich studia i základy kvalitativního a kvantitativního výzkumu. Autorka sama poukazuje na to, že 

v domácí odborné literatuře nebyla doposud kvalitativnímu výzkumu bohoslužebného slavení 

věnována adekvátní pozornost. Jinak je tomu zejména v prostředí holandské školy tzv. rituálních 

studií a na některých akademických pracovištích v Basileji, Lovani, Štrasburku. Svoji práci proto pojala 

jako pokus o aplikaci kvalitativního výzkumu právě v této oblasti života církví. 

Tzv. pojetí bohoslužebného dění zvolila autorka základní kategorií svého výzkumu, která zastřešuje 

dílčí prvky, jež se podílejí na celkové recepci bohoslužebného slavení laiky, kteří se účastní 

bohoslužby. K těmto dílčím prvkům náležejí osobní příběh (s. 28-32), charakter společenství (s. 32-36), 

prožívání bohoslužby (s. 36-39), podílení se na bohoslužebném dění a životě (s. 39-42) a reflexe 

bohoslužebného dění (s. 42-45). Bohužel, právě u posledního ze jmenovaných prvků postrádám 

autorčinu hlubší analýzu výpovědí respondentů, i když poukazuje na to, že právě reflexe patřila při 

rozhovorech k nejméně patrným rysům pojetí bohoslužebného dění. Pokud tomu tak bylo, bylo by 

bývalo lepší, více se na tento rys zaměřit při vytváření struktury dotazníku. A to i s ohledem na to, že 

je to velmi důležitý rys pro komparaci pojetí bohoslužebného dění s normativní teologickou reflexí 

bohoslužebného slavení.  

Za zdařilé považuji i vypracování čtyř teoretických konceptů pojetí bohoslužebného dění, které 

autorka na základě svého výzkumu vypracovala (tradiční pasivní, konzervativní s důrazem na 

eucharistii, meditativně transcendentní a sobecký) i s uvedením jejich indikátorů (s. 45-47). Hodnotu 

této části práce bohužel snižují jednak poněkud zmatečné formulace (s vyšinutím vazby, srov. s. 46, ř. 



20 a 24), jednak tvrzení, která autorka dle mého mínění neopírá ani o výzkum svůj či výzkum někoho 

jiného. Tak nejprve píše v rámci konceptu tradiční pasivní o „římsko katolickém pojetí bohoslužby“ či 

„roli křesťana v římskokatolickém prostředí“ (s. 46), poté v konceptu konzervativní s důrazem na 

eucharistii o „životní strategii z předešlého civilního života“ respondentů, aniž by význam (smysl) 

těchto výroků blíže vymezila a zdůvodnila. Autorka nám předkládá spíše své předporozumění, které 

dostatečně nereflektuje. Mohla by se o to více pokusit při obhajobě?  

V 1. Kapitole autorka umně prezentuje základní normativní teologickou reflexi bohoslužebného 

slavení ve Starokatolické církvi. Postrádám však v této části bližší charakteristiku toho, jakým 

konkrétním způsobem se základní ekleziologické koncepty „těla Kristova“ a „všeobecného kněžství“ 

mohou v konkrétním liturgickém slavení „ztělesnit“. Tak by autorka čtenáři lépe ozřejmila souvislost 

mezi normativní teologickou reflexí a tím, co u respondentů zjišťovala (proč se zajímala o lektorskou 

službu, přinášení darů apod.). Mohla by tuto pastorální rovinu (souvislost) stručně představit? 

V citacích výroků respondentů mne zarazila těžkopádnost jejich vyjadřování, která přechází až do 

nesrozumitelnosti. Analýza takových výroků je i za hranicí toho, co je možné. Svědčí nicméně o tom, 

že recepce liturgického dění je narativní, nikoli systematická. Pokud se autorka rozhodne ve výzkumu 

pokračovat i v rámci diplomové práce, bylo by snad dobré tuto skutečnost zvážit. Její přístup 

uplatněný v prezentované práci se mi jeví být příliš direktivním a hodnotícím, a to na úkor snahy co 

nejlépe porozumět respondentům. Srov. např. poměrně časté užívání adjektiva „nebezpečný“ při 

reflexi postojů respondentů, které mi příliš evokuje „inkvizitorskou“ mentalitu.  

Výsledky dotazníkového šetření autorka pečlivě zpracovala do přehledné tabulky, vybrané otázky pak 

též ve formě různých typů grafů (viz. příloha). 

Bibliografické údaje jsou zpracovány dle platných norem a autorka jasně odlišuje výsledky své práce i 

své myšlenky od informací i myšlenek čerpaných z jiných zdrojů. Po formální stránce splňuje práce 

základní požadavky kladené na bakalářskou práci, i když se ve své práci autorka dopouští některých 

pravopisných chyb, několika vyšinutí z vazby a chyb v interpunkci. 

Paní Baslová zjevně prokázala dostatečnou schopnost samostatné práce, výborného úsudku, pečlivé 

analýzy i syntetických závěrů. 
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