
Posudek bakalářské práce Aleše Rosického: 

Křesťanská studentská hnutí ve 20. století. 

 

Práce A. Rosického má dvě nestejně dlouhé části. První, delší (kap. 1 – 6) pojednává – po 
stručném úvodu do dějinných souvislostí 20. století – o historii a proměnách studentského 
křesťanského hnutí ve světě, počínaje vznikem YMCA. Na tomto vývoji je zajímavé, že 
postupně došlo k rozštěpení původně jednotného proudu, z něhož se oddělovaly různé 
skupiny evangelikální orientace a nadále budou – v různých hnutích a pod různými názvy – 
tvořit původnímu hnutí jakýsi protějšek. Je to zajímavé už tím, že jak YMCA, tak SVM, SCM 
a WCSF měly ve svých původních parametrech zřetelně evangelikální, probuzeneckou 
orientaci. Tzv. Pařížská báze (citována na s. 19) to svou dikcí zřetelně ukazuje; YMCA ji 
opustila teprve r. 1998. Rosický blíže nezkoumá důvody tohoto oddělení. Naznačuje, že na 
straně evangelikálních hnutí rostla nedůvěra k přílišné (i ekumenické) otevřenosti SCM resp. 
WCSF a také ovšem pocit, že SCM a WCSF se příliš liberalizují v teologii a přístupu k Písmu. 
Zmiňuje také politické důvody (s. 34), aniž specifikuje, jaké. Vcelku rozchod hodnotí kladně 
– či jako nezbytnost, jakože jeho sympatie jsou zřetelně u evangelikálního proudu. 

Zatímco WCSF zůstávala přes všechny konvulze víceméně jednotná, evangelikální proudy 
se dále diferencovaly, vyhraňovaly a spirálově radikalizovaly. Rosický uvádí příklady 
Campus Crusade, Hořící srdce atd. 

Poslední (7.) kapitola ve stručnosti uvádí studentská hnutí v ČR: Akademickou YMCA, 
Vysokoškolské katolické hnutí, Univerzitní křesťanské hnutí. IntegrityLife a EveryStudent. U 
AY konstatuje změnu jejího charakteru proti počátečním parametrům směrem k větší 
otevřenosti, liberalizaci a zájem o mimokřesťanské prostředí. Ostatní uváděná hnutí mají 
naproti tomu zřetelný křesťanský až evangelikální charakter a přiznaný záměr misie 
v prostředí vysokoškolských studentů. (Zde by bývalo bylo zajímavé srovnat je 
s Akademickou farností ŘKC v Praze.) 

Práce čerpá především z elektronických zdrojů, většinou oficiálních, literaturu bere v potaz 
jen ojediněle. V důsledku toho je výklad poměrně plochý, jednostranný. Po formální práce je 
práce psána nedbale, s četnými prohřešky proti pravopisu (velká/malá písmena, i/y aj.) Také 
překlady anglických předloh jsou kostrbaté až nepřesné. 

Jen s rozpaky práci doporučuji k obhajobě; bude-li úspěšná, nemělo by celkové hodnocení 
překročit stupeň D. 

Prof. ThDr Pavel Filipi                                                                          11. 6. 2015 


