
 

Posudek na bakalářskou práci Aleše Rosického 

Křesťanská studentská hnutí ve 20. století 
 

Práce p. Rosického čítá celkem 84 stran: 70 stran textu, seznam zkratek, seznam použité literatury, 
seznam jednotlivých studentských organizací s rokem založení. Má jasně formulovanou výzkumnou 
otázku: „Proč jednotlivá hnutí a jejich uskupení vnikala a zda mezi nimi docházelo k rozdělením nebo 
naopak ke sjednocení“ (str. 10). Dále chce zkoumat roli misie a zachování víry, jak organizace 
pracovaly a jak působily v českém prostředí. Hlavní důraz v práci je na International Federation of 
Evangelical Students (IFES), která vznikla v r. 1947. Autor k ní evidentně cítí velkou náklonnost. 
Zkoumá IFES ale v kontextu dalších velkých studentských hnutí, která vznikala od 19. století. To jsou 
především YMCA a WSCF. Další organizace, které zkoumá, jsou Campus Crusade a menší skupiny 
mezi studenty v současné České republice.  

V závěrečné úvaze konstatuje, že pro všechny tyto organizace byla zahraniční misie jedním z hlavních 
motivů, proč vůbec vznikly (str. 79 – zde autor ale přehlíží fakt, že Campus Crusade nebyla založená 
s cílem provozovat misii mimo Spojené státy, ale naopak evangelizovat americké studenty, str. 52 
dále). Další jeho zjištění je, že jednotlivá organizace se v průběhu jejich působení stavěly odlišně 
k otázkám jednotě církve a ekumeny. Tento rozměr doprovází zkoumání od začátku, kdy autor 
popisuje, že jeden z důležitých rysů církevních dějin 20. století je vymezení dvou teologických 
přístupu, které nazývá ekumenismem a fundamentalismem (str. 11). 

V důsledku zvoleného postupu, kdy autor sleduje založení a vývoj jednotlivých organizací, klade práce 
důraz na organizační struktury těchto útvarů: kdy a jak vznikl, kdo byli zakladatelé, které byly hlavní 
kroky v rozvoji dané organizace atd. Méně se zajímá o kontext vzniku, o význam této práce pro širší 
prostředí (církve, ekumena, atd) nebo o význam práce se studenty pro ně samotné. V práce se proto 
leccos dozvíme o různých konferencích a setkáních, ale méně o teologických debatách, o obsahu 
práce mezi studenty, o významu zkušeností s WSCF nebo IFES pro život a působení těchto některých 
studentů. 

Jeden z hlavních problémů při zkoumání studentských hnutí je omezená literatura a závislost na 
egodokumenty. Zatímco se o YMCA a WSCF často píše v souvislostech ekumenického hnutí 
(především Světové rady církví) – ale i zde by bylo vítané přehledné dílo –, v případě IFES je práce 
odkázaná na vzpomínky a vylíčení těch, co stáli u začátku nebo při rozvoji organizace. Tyto práce se 
nevyznačuji kritickým přístupem a nezabývají se konfliktními situacemi ve vývoji organizace, kdy 
došlo k vymezení vůči jiným organizacím nebo pojetím studentské práce. Zapotřebí jsou historické a 
sociologické studie, které by zkoumaly studentská organizace v kontextu jiných událostí 20. století. 

Autor často cituje rozsáhlejší pasáže z pramenů bez toho, že by je okomentoval nebo vysvětlil, proč 
tak postupuje. Navíc jsou pasáže přeložené z angličtiny problematickým způsobem, které vede 
k nejasnostem obsahu těchto citátů. Uvádím příklad ze str. 21 o letní škole Hora Hermon, kde není 
jasné funkce tohoto citátu a kde kvalita překladu je značně diskutabilní.  

Další příklad tohoto deficitu je definice pojmu „obrácení“ z internetového zdroje na str. 33. Autor se 
nesnaží o vlastní pojetí na základě více pramenů, ale bez komentáře převezme text z pramene. 



Autor si dopouští generalizace v popisování některé aspekty a okolnosti studentských hnutí. Na str. 
29 např. píše (interpunkce dle originálu): “Ve třetím světě, který po 2. světové válce procházel 
dekolonizaci žili fundamentalističtí studenti pod militantní a utlačující vládou.“ 

Na str. 49 autor uvádí Dietricha Bonhoeffera v kontextu popisu teologického směřování IFES. Není ale 
vůbec jasné, proč tak dělá a jaký byl vztah IFES k Bonhoefferovi. Německá křesťanská církev pod 
tímto názvem neexistoval, autor patrně myslí na Německé křesťany. 

Autor by měl vysvětlit, co znamená „intenzivní setkání s Duchem Svatým“ (str. 57), než zřejmě 
nekriticky převzít slovník tzv. pamětníků. 

Autor by měl komentovat údaj, že podle zakladatele Campus Crusade Brighta je pouze 5 procent 
amerických vysokoškolských studentů aktivní v církvi. Sociologická data praví jinak 
(http://www.pewforum.org/files/2015/05/RLS-05-08-full-report.pdf). 

Po formální stránce lze práci vytýkat některé nedostatky: 

- Chybí interpunkce v poznámkách pod čarou. 
- Odkazy na prameny jsou od prvního výskytu zestručnění (jen autor a strana), přičemž by se celý titul 
měl vyskytnout, co je zmíněn poprvé. 
- Chybné uvedení patových poznámek na str. 20. 
- Patová poznámka 30 na str. 25 je chybně formátovaná. 
- Překlep na str. 26: rok 1987 musí být 1887. 
- Co znamená fráze „zaslíbit sami sebe práci“ (str. 24)? 
- Podle pozn. 3 chce autor použit zkratku WCC pro Světovou radu církví, ale v praxi používá SRC (str. 
27 dále). 
- Struggle není snaha, ale zápas (str. 28).  
- Poznámka 49 na str. 34 není úplná. 
- Mnichovská krize se píše s malým k. 
 

Práce Aleše Rosického je spíše přehled studentských hnutí ve 19. a 20 století než studie jejich práce, 
teologie a působení. Přes výše popsané výhrady doporučuji práci k obhajobě. 

Praha, 8. června 2015, 

 

Peter Morée 

 


