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Autor předložené bakalářské práce poměrně zdařile formuluje cíle své práce. Ačkoli provedení 
“sondy” nelze pokládat za cíl práce, neboť se jedná spíše o specifickou formu pracovní postupu 
(tedy metodu), “rámcový vhled”, tedy základní představení tematiky nenáboženské interpretace     
v Bonhoefferových listech z vězení a nastínění její recepce v popularizačním díle anglikánského 
biskupa J. A. T. Robinsona jím už být mohou (Úvod, s. 9). 

Martin Pavlík se tématu ujal zdařile, za pomoci výběrové sekundární literatury, ze které ta česky 
psaná pokrývá základní domácí odbornou diskusi k tématu nenáboženské interpretace, představil 
“výchozí pojmy spjaté s problematikou nenáboženské interpretace” (náboženská a nenáboženská 
interpretace, náboženství, dospělý svět, trpící a bezmocný Bůh, bytí pro druhé) a stručně načrtl 
diskusi o vztahu Bonhoefferova pozdního myšlení k dílu Karla Bartha a Rudolfa Bultmanna.

Ve druhé části se M. Pavlík věnuje stručnému přehledu menší práce Čestně o Bohu                      
J. A. T. Robinsona, která se pokusila pro anglické prostředí shrnout a populárnější formou 
představit základní myšlenky německých protestantských teologů P. Tillicha, R. Bultmanna            
a D. Bonhoeffera a naznačit způsob, jakým mohou být využity pro překonání 
“supranaturálních” (nadpřirozených) náboženských představ v křesťanství, a tím pro srozumitelné 
(a více biblicky založené) představení křesťanské víry lidem moderní doby. Autor si dobře všímá 
toho, že jak Bonhoefferovo, tak i Robinsonovo tázání a hledání jsou motivována pastorační 
zkušeností a touhou po věrohodném svědectví o evangeliu v nové dějinné situaci západního 
křesťanství. K charakteristickým rysům Robinsonovy recepce nenáboženské interpretace řadí      
M. Pavlík její kritizovatelné propojení zejména s teologií P. Tillicha a rozvinutí do oblasti úvah         
o liturgii a etice.

Je třeba se zmínit o tom, co v předložené bakalářské práci postrádám. K “rámcovému vhledu” patří 
zasazení zvoleného tématu do širšího kontextu. Ten je při analýze textů D. Bonhoeffera pouze 
naznačen a v případě J. A. T. Robinsona vlastně zcela chybí. Robinson patřil mimo jiné k volné 
skupině anglikánských teologů, kteří jsou označováni za “New Moralists” (proponenti situačního 
přístupu a důrazu na theonomii v etice - J. Fletcher, J. A. T. Robinson, Douglas Rhymes, James 
Pike a esejisté sdruženi v Soundings) a pokládáni za reprezentanty k tzv. anglikánskému 
teologickému neoliberalismu, pro který byly charakteristické důrazy na Boží imanenci,                   
na christologii a v jejím rámci na teologické domýšlení inkarnace, na vnitřní potenciál lidí                
k svobodnému mravnímu jednání a kooperaci na Božím díle spásy, na primát osoby nad ostatními 
hodnotami, na etiku jako nejvlastnější výraz náboženství, na uplatnění zásad moderní (vědecké) 
racionality v oblasti biblických studií, dogmatiky i etiky a v neposlední řadě na význam sekulárních 
věd i hodnot (kamarádství) pro teologii a život církve. S ohledem na to, že i Bonhoefferovo 
teologické myšlení bývá vykládáno jako hledání cesty mezi tzv. dialektickou a liberální teologií           
v německém protestantském prostředí, by právě tento širší kontext pomohl objasnit Robinsonův 
zájem o německé teology.



Způsob, jakým M. Pavlík prezentuje výchozí koncepty nenáboženské interpretace, pro mne          
ne vždy zřetelně ukazuje, nakolik jim autor sám porozuměl. Několikrát se např. v práci na základě 
sekundární literatury zmiňuje o problematickém konceptu “náboženství” v Bonhoefferových listech, 
aniž by dle mého soudu tento koncept více samostatně představil. Spíše tak činí pomocí delších 
citací z listů či sek. literatury. Pro obhajobu proto navrhuji, aby stručně objasnil, jak rozumí 
konceptu “náboženství” v Bonhoefferově pozdním myšlení a poukázal na jeho problematičnost,        
o které psal.

Po formální stránce neshledávám v práci pochybení. 

Práci hodnotím jako spíše velmi dobrou (2).
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