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 Předložená bakalářská práce má celkem 43 započitatelných textových stran, jejichž rozsah 

značně překračuje normostranu, pročež lze konstatovat, že z hlediska délky dílo plně vyhovuje 

kritériím kladeným na tento typ kvalifikačního elaborátu. Mezi pozitiva díla je třeba počítat schopnost 

pracovat s cizojazyčnými prameny a druhotnou literaturou. Dovolím si podotknout, že v českém 

prostředí zatím dané osobnosti nebyla věnována patřičná pozornost, a proto dílo hodnotím jako určitou 

novinku v naší kulturní a jazykové oblasti. Dalším kladem je autorova vysoce rozvinutá formulační 

schopnost, která ho někdy bohužel svádí k určitému krasořečnění, což však může být v jistém ohledu 

kongeniální s představovanou osobností a jejím myšlenkovým odkazem. 

 Dílo je rozčleněno do úvodu, který obsahuje základní náležitosti, tedy prezentaci tématu, 

aplikovanou metodu a rozčlenění díla, a celkem pěti kapitol. První z nich je věnována filosofujícímu 

zamyšlení nad problematikou biografie a života. Vyvstává ovšem otázka, zda tato partie neměla být 

vlastně součástí širšího úvodu. Druhá kapitola pojednává o Hemmerleho dětství. Třetí je věnována 

jeho dráze univerzitního teologa a filosofa. Zde je obsažena také prezentace slavných Hemmerleho 

tezí o trinitární ontologii, což je trvale aktuální podnět. Ve čtvrté kapitole jsme seznámeni 

s Hemmerleho službou církvi v roli presbytera a následně biskupa, a to včetně jeho přilnutí k hnutí 

Focolare. Pátá kapitola: „Kříž jako bio-grafie a tajemství vzkříšení“ představuje pokus o hlubší 

myšlenkový ponor do života a myšlenkového odkazu tohoto teologa a biskupa z Cách. 

 Velmi zajímavý je celkový závěr, v němž autor navzdory svému obdivu ke K. Hemmerlemu 

konstatuje určité selhání jeho snah, které tkví ve fragmentárnosti jeho literárního odkazu. Hemmerle 

nedal svým hlubokým intuicím definitivní a akademickému světu přiměřený tvar. Také jeho působení 

v roli biskupa v Cáchách bylo do značné míry atypické. Kolega Fiedler ovšem správně vnímá pravé 

vyústění tohoto života na rovině duchovní zralosti, na rovině priorit, jimiž byla komunita, komunikace 

a tvůrčí působení Ducha. 

 Celkové hodnocení díla je veskrze pozitivní, konkrétně výborně. Nabízí se však také určité 

monitum pro autora samotného. Ideální by bylo, kdyby tato svatost dospěla také k jasnějšímu, a 

především uchopitelnějšímu výrazu jak na rovině literárně teologické tvorby, tak na rovině pastorace. 

„Sachlichkeit“ rozhodně není něčím opovrženíhodným a zpátečnickým. Právě schopnost dát 

neuchopitelnému provizorní tvar je velmi důležitým prvkem mediace, k níž je odpovědný teolog a 

filosof povolán. Pokud v tomto zprostředkování selže, jeho snažení může výrazně ztrácet na 

působivosti a síle. Dávat srozumitelný tvar vanutí Ducha není prvkem komunikace a komunitní 

spirituality? Sklonění se k druhému v tom, že se snažím být uchopitelný a srozumitelný ve svém 

odkazování k Nevýslovnému, není projevem pokory a respektu k transcendenci jak ve formě přesahu 

božského, tak ve formě ústy k alteritě? Jistě, je to velmi lopotné a nevděčné, nicméně bez tohoto úsilí, 

které je nevyhnutelně vždy nehotové a nedokonalé, bychom riskovali, že místo komunikace a služby 

upadneme do planého sebeobdivu, který bude sdílet jen hrstka zasvěcených. 
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