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Průběh obhajoby: 1) Představení práce na základě názvu práce.

Postava K. Hemmerleho je zásadně ovlivněna místem původu,
Freiburg i.B. Po přípravě na akademickou dráhu je povolán na
biskupský stolec do Cách. Tyto dva směry jeho činnosti vystihují
jeho myšlenkový přístup: šlo mu o to, aby trojiční tajemství
prezentoval do lidského tázání, zejména ontologicky leděného. Jeho
teze trinitární ontologie jsou v bakalářské práci též souhrně
představeny. V závěru práce student zmiňuje též meze či nezdary,
jimiž se jeho působení vyznačlovalo, a interpretuje je ve světle
trojičního tajemství.
2) Bylo představeno stanovisko oponenta prof. Novotného, který
položil otázku a práci doporučil k obhajobě.
3) Školitel prof. Pospíšil představil genezi práce, do které se student
pustil. Práce je vysoce nadprůměrná, je formulačně velmi zdařilá a
myšlenkově hodnotná.
4) V diskusi student odpověděl na otázku položenou v oponentském
posudku.
Práci doporučujeme ocenit.
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