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Autorka odevzdala práci s velmi originálním, aktuálním tématem. Osvědčila rovněž poznatky 
získané při studiu (teologická etika, křesťanská mravnost, spiritualita, sociální a pastorační 
práce) a osobní zaujetí pro cestu, o níž píše. Motivace tím pozitivně ovlivnila cíl práce a je 
první takto zkoncipovanou a předloženou prací. Stanovené cíle práce se jí podařilo bohatě 
naplnit. 

S vedoucím práce spolupracovala pravidelně a zodpovědně a prokazovala nasazení pro co 
nejlepší podobu a kvalitu práce. Práce odpovídá formálním požadavkům na ni kladeným. Již 
pohled na Obsah ukazuje na logicky členěnou, pečlivou, úhlednou a vypovídající činnost i na 
respektování metodiky oboru, k němuž se přihlásila. Tím osvědčila způsobilost uplatnit 
poznatky a zkušenosti relevantních disciplín, mezioborového přístupu i oboru, v rámci nějž 
práci napsala. Stanovené cíle v Úvodu se podařilo naplnit. Využila relevantní zdroje. 
Pracovala s relevantními zdroji (zahrnula i cizojazyčné). 

Cenná jsou pravidelná shrnutí na konci příslušných kapitol či podkapitol nebo na konci 
jednotlivých proseb Modlitby Páně, vzájemné propojování a dávání do souvislostí 
jednotlivých i hlavních výstupů (např. vztah křesťanské spirituality a mravnosti, Modlitba 
Páně v teologické etice, Modlitba Páně a křesťanská spiritualita, Modlitba Páně a křesťanská 
mravnost, téma antiteze a Modlitba Páně/př. str. 19, 21 nn.) i vymezení hlavních rámcových 
pojmů-témat-disciplín, v rámci nichž práci psala. 

Z kritických připomínek: V Úvodu uvedla sloveso v přítomném čase (práce „se zaobírá“): asi 
by bylo přesnější „bude zaobírat“. U poznámek pod čarou za úvodním výrazem Srov. stačí 
psát u slova tamtéž malé písmeno (př. č. 12, 13 nn.). I odkaz nepřímé citace na biblický text 
stačí napsat do závorky přímo do textu a neuvádět do poznámky pod čarou (str. 48, ppč č. 81). 
Další připomínky jsou zahrnuty do otázek do diskuse. 

I přes zmíněné drobné kritické poznámky přesahuje předložená práce nároky na tento stupeň 
studia.  



Proto je možno ji doporučit k obhajobě a hodnotit A-výtečně (a ještě nějakým bonusem + 
k tomu, např. návrhem na cenu děkana). 

 

K možným otázkám do diskuse při obhajobě: 

1) Musí být, jak píšete na str. 29, „počátek křesťanské spirituality datován od udělení 
svátosti křtu, kdy je člověk obdařen a sestoupí na něj Duch svatý“? (protože pak může 
být dále i nesoulad s vyznáním/citací na str. 30 pod poznámkou pod čarou č. 34 či na 
str. 48 pod poznámkou pod čarou č. 80 nebo i s příkladným vyústěním v Závěru pro 
naplňování mezinárodního etického kodexu sociálních pracovníků)? 

2) Nechybí ve Vašem vymezení křesťanské spirituality větší zohlednění meziosobních 
vztahů a snahy utvářet společné celky života (tedy růst Boží vlády nejen v srdcích, ale 
jeho pronikání i do struktur a jejich spravedlivé utváření)? 

3) Jak by zejména pro lidi, kteří se nehlásí k cestě Ježíše Krista, vysvětlila a přiblížila 
konstatování ze strany 19, že „pokud by naděje byla zabita, byl by spáchán zločin 
mnohem horší než fyzická vražda“? 

 

Děkuji. 

 

René Milfait 

V Praze dne 5. 6. 2015 

 

 

 

 


