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Nejsvětější Srdce Páně v Časopisu katolického duchovenstva 

 

 Předložený elaborát má celkem 42 započitatelných stran, a proto z hlediska rozsahu 

vyhovuje nárokům kladeným na tento typ kvalifikační práce. 

 V úvodu nás autorka seznamuje s motivacemi volby tématu, s rozčleněním do 

následujících dvou kapitol a s metodologií členění nalezených příspěvků věnovaných tématu 

Srdce Páně. 

 První kapitola pojednává o vlastním tématu Srdce Páně, což by měl být předpoklad 

k posuzování příspěvků nalezených následně v ČKD. Jestliže na straně 9 autorka odkazuje na 

K. Rahnera, měla by v poznámce odkazovat na jeho dílo, a nikoli na moje. Na straně 13 se 

hovoří o symbolice krve a vody, které vyprýštily z Kristova probodeného boku. Autorka by 

měla vědět, že podle současné exegeze je krev vnímána jako symbol obětování vlastního 

Ježíšova života, zatímco voda odkazuje na Ducha svatého.  Kvituji s povděkem, že kolegyně 

Zemanová kritizuje nepřiměřenost staršího českého překladu encykliky Pia XII., Haurietis 

Aquas. Metodologicky bych se přimlouval, aby strany 9-14 měly nějaký podnadpis 

s příslušným číselným kódem.  

 Ve druhé kapitole jsme obeznámeni s dějinami ČKD a pak následuje především výčet 

příspěvků věnovaných tématu Srdce Páně. Autorka se snaží obeznamovat nás s obsahem 

jednotlivých příspěvků, nicméně se ukazuje, že všechno se točí kolem praxe, projevů úcty, 

případně liturgické kázně atd. Autorka zmiňuje také recenze či anotace spisků věnovaných 

danému tématu. Bohužel se ukazuje, že solidní teologická práce na téma Srdce Páně v ČKD 

vlastně není k dispozici, což autorce její úlohu značně znesnadňuje. To je také důvod, proč 

vlastně nemohla využít konstatování obsažená v první kapitole k vyhodnocování nalezeného 

materiálu. 

 Závěr je velmi popisný a nepřináší v zásadě nějaké souhrnnější hodnocení nalezeného 

a analyzovaného materiálu. 

Hodnocení: Autorka věnovala svému dílu nemálo energie a přistupovala ke své práci 

s velkým zanícením. Zároveň je ale patrné, že výsledek jejího snažení nese všechny rysy 

prvotiny. Celkově práce namnoze působí jako výpisek. Z uvedených důvodů navrhuji 

hodnocení: 2-3. 
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