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Martin Pavlík nejprve v úvodu své bakalářské práce představuje a časově vymezuje zlomkovité téma 

„nenáboženské interpretace“ u D. Bonhoeffera, naznačuje obsah jednotlivých kapitol a jako cíl hodlá 

„provést sondu a rámcový vhled do obsáhlé a sporné problematiky nenáboženské interpretace, 

a ilustrovat její pozdější vývoj na příkladu analýzy vybraného textu jednoho z řady teologů, který 

zkoumané téma nejen částečně převzal a významně popularizoval, ale také zasadil do nových 

kontextů“. Téma práce i cíle jsou vymezeny jasně, metodologické problémy zařazuje až do první 

kapitoly. 

První kapitola je věnována vybraným Bonhoefferovým textům, které se dotýkají nenáboženské 

interpretace. Pavlík nejprve poukazuje na řadu „metodických“ problémů, které jsou s texty spojeny. 

První z nich spočívá v tom, že samotné texty tvoří pouhý zlomek v Bonhoefferově literární pozůstalosti 

a nejsou formulovány s precizností jeho akademických textů. Druhý v tom, že existuje řada způsobů, 

jak si jeho úvahy vyložit. A třetí v otázce, zda jde o vrchol Bonhoefferovy teologie, nebo předěl, ve 

kterém zásadně přehodnocuje svoje dosavadní postoje. Cenná je zvláště Pavlíkova analýza 

Bonhoefferových textů, z kterých vybírá pojmy, jež s nenáboženskou interpretací úzce souvisí. Nejprve 

je to samotný pojem „náboženství“, který podléhá u Bonhoeffera asi největším zkreslením, poté pojmy 

„dospělý svět“, „Boží bezmoc“, „bytí pro druhé“. V závěru kapitoly tematizuje Bonhoefferovo vymezení 

vůči Barthovým a Bultmannovým přístupům. Pavlík dokázal na uvedených pojmech poměrně přesně 

vystihnout základní prvky Bonhoefferovy nenáboženské interpretace a zejména poukázat na 

nejednoznačnost, variabilitu a složitost dané problematiky, čímž splnil část z vytyčených cílů. 

Druhá kapitola si klade ještě odvážnější cíl, a to popsat, jakým způsobem bylo Bonhoefferovo chápání 

nenáboženské interpretace modifikováno u J. A. T. Robinsona v jeho „slavné“ knize Čestně o Bohu. 

Hlavní problém jmenované knihy spatřuje ve snaze harmonizovat Bonhoefferovy úvahy s teologickou 

reflexí P. Tillicha a R. Bultmanna. Pavlík se všímá, že Robinson svým způsobem upravuje význam 



Bonhoefferových textů. Kapitola posléze plynule přechází v závěr, ve kterém se pokouší zhodnotit 

hlavní přínosy své práce.  

Martin Pavlík ve své práci prokázal, že je schopen analyzovat základní pojmovou strukturu poměrně 

složitého textu a provést kritiku jeho interpretace. Na závěry uvedené v práci lze plynule navázat další 

prací. Z obsahové stránky musím pozitivně ocenit také rozsáhlé dovysvětlující poznámky, které trefně 

odpovídají na otázky, jež si čtenář Pavlíkova textu může klást. 

Po formální i obsahové stránce předložený text splňuje požadavky stanovené k úspěšnému obhájení 

bakalářské práce. V práci nenacházím žádné závažné nedostatky. Doporučuji práci k obhajobě a 

navrhuji známku – výborně. 


