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Studentka si vybrala velmi zajímavé téma z oboru spirituální teologie. Jde o srovnávací studii 
o dynamice duchovní žízně ve zkušenosti a reflexi dvou světeckých postav nedávné doby, 
Terezie z Lisieux a Matky Terezy. Podle dostupných informací jde o první srovnávací studii 
z tohoto úhlu pohledu, a proto bylo zpracování náročnější, nebylo možné se opřít o jiné 
srovnávací studie na toto téma. Naštěstí existují solidní prameny pro zkušenost a interpretaci 
duchovní žízně těchto dvou světic odděleně, nemluvě o bohaté biblické literatuře o duchovní 
žízni, takže téma bylo náročné, ale zpracovatelné. 

Obsahová stránka:
Celkové schéma práce je dobře vyvážené a přehledné. Úvodní pasáž z biblické teologie na 
související pojmy je velmi zdařilá a zajímavá, je vhodným odrazovým můstkem pro dobré 
pochopení symboliky žízně, která později vyplyne z duchovní zkušenosti obou světic.  
Autorka se neztrácí ve zbytečných detailech ani při popisu duchovního vývoje obou 
zkoumaných postav, rychle přechází k podstatným duchovním milníkům s důrazem na 
zkušenosti, které jsou klíčové pro centrální téma žízně. 
Ve srovnávací 5. kapitole jsou dobře identifikovány důležité shody i rozdíly v interpretaci i 
praktickém vyústění základní zkušenosti u obou světic. Chybí mi snad jen trochu větší 
pozornost na rozdíly v primární mystické zkušenosti, která byla totožná jen v základní 
dynamice a vyústění do misijního úsilí. Zároveň ale oceňuji, že nezůstal bez povšimnutí 
primát Boží lásky ve zkušenosti žízně, dialogický charakter této duchovní zkušenosti a její 
nesmírná motivační síla pro apoštolát, byť tak rozdílný co do formy.

Formální stránka:
Jazyková úroveň práce je velmi dobrá. I po stránce formální je práce provedená pečlivě, 
nacházím jen drobné nedostatky (např. nedůslednost v použití kurzívy u názvů citovaných 
děl, srov. s. 30 a 31, poznámky pod čarou). Esteticky nepůsobí úplně dobře větší odsazení 
poznámek pod čarou, protože u dvouřádkových poznámek dochází k vybočení textu do 
levého okraje, trochu se tím narušuje úhlednost a přehlednost poznámek. V textu je ale 
minimum překlepů a celková grafika je přehledná. Rozdělení literatury (oddělení pramenů 
jedn. postav a jiných) je rovněž logické a promyšlené, vhodné pro tento typ práce.

Považuji výslednou podobu práce za velmi zdařilou a vřele ji mohu doporučit k obhajobě.
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Otázka k obhajobě:
V jakém vztahu je vnímána osobní modlitba u obou postav vzhledem ke zkušenosti duchovní 
žízně a misijního zápalu? Jakou hraje v tom všem roli? A eucharistie?


