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Bakalářskou práci „Počátky křesťanského mnišství“ odevzdal její autor Jan Lavický již
v loňském roce, ale její tehdejší podoba byla oponentem doc. Petrem Kubínem Ph.D. i
vedoucím práce doporučena k přepracování a doplnění. Rok navíc této práci prospěl, umožnil
autorovi lépe se zorientovat v pramenech i současném stavu bádání, lépe promyslet vlastní
téma a výsledky bádání konečně se zdarem také písemně formulovat.
Autor v práci především seznamuje se zakladateli křesťanského mnišství – pouštními
otci (sv. Antonínem, Pachomiem, Arseniem), s mladšími poustevníky a cenobity v Egyptě a
Sýrii a svou práci uzavírá oddílem věnovaným otci západního mnišství, sv. Benediktovi
z Nursie. V kombinaci vyprávění a popisu přehledně načrtává životy jednotlivých postav,
zodpovídá základní otázky jejich motivace a svérázného životního stylu, ale informuje také o
hlavních lokalitách, s nimiž jsou počátky mnišství na křesťanském Východě i Západě
spojeny. Svůj výklad autor staví na dobré znalosti pramenů, jemu přístupných v překladech do
angličtiny a češtiny, jejich informace poměřuje relevantní, taktéž převážně anglickou a českou
odbornou literaturou. Všímá si biblických paralel a vzorů, které značně ovlivnily literární
žánr, se kterým pracuje (legendární životy). Je však schopen i relativně samostatného názoru
na tyto texty, které zdůrazňují „vzorovost“ mnišského života na úkor doktríny (prakticky jsou
výzvou k následování). A nebrání se ani myšlence na obohacení dnešního zplanělého
křesťanství některými důrazy probíraných textů, užijeme-li jeho vlastních slov, pak: „Pouštní
otcové a jejich žáci nabízejí řešení na jeden z palčivých problémů člověka – pocit bezradnosti
nad neuspokojivým životem a vnitřní prázdnotou, kterou není možné vyplnit slastmi, zážitky
ani společenským úspěchem.“ (s. 55).
Hlavními klady práce jsou čtivost a vysoká úroveň písemného projevu jejího autora,
přehlednost, logické uspořádání a znalost pramenů i současného stavu bádání. Záporně lze
vnímat drobné chyby a překlepy, nepřesné uvádění internetových zdrojů a snad i absenci
obrazových příloh a případných ilustrací.

Přesto je bakalářská práce Jana Lavického ve své nové podobě pěknou ukázkou
autorova zvládnutí nepříliš frekventovaného tématu v evangelickém prostředí, její obsah i
forma jsou na dobré úrovni a celá práce si zaslouží hodnocení: A – výtečně.
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