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Průběh obhajoby: 1) Představení práce. Studentka uvedla cíl práce, jímž je pojmout

vztah mezi křesťanstvím a alternativní spiritualitou. Nejpve se
věnovala socio-historický kontext, poté uvedla hlediska
fundamentální teologie, teologické antropologie, sociálního učení
církve. Zvláště vyzdvihla personální přístup v křesťanství. Uvedla též
metodu, kterou v práci aplikuje (vychází z komunikačního modelu F.
S. von Thuna). Srovnání křesťanství a alternativní spirituality se
soustředilo na tři pojmy: dialog, zkušenost a hodnota. Důležitou
kategorií, která je dále rozvedena, je vztah. Tam studentka vidí
doménu křesťanství. Spirituální alternativa vykazuje odpor k církvi,
soustředí se především na obsahy. Nevnímá vztah k trojjedinému
Bohu, proto obsahy křesťanské nevnímá správně.
2) Byl přečten oponentský posudek (dr. Červenková). Oponent
ukazuje, že volba komunikačního modelu je velmi šťastná. 
3) Školitel (dr. Bouma) zhodnotil práci (přečetl posudek). Práce
dobře ukázala, že je třeba zhodnotit vztah k církvi jako součást
celkového poselství křesťanství. Je možné na antroplogické rovině
vést další diskusi nebo dialog. V první části príce jsou zajímavé
informace o složení české společnosti v tomto ohledu.
4) Diskuse otevřela otázku, jak komunikovat ve věcech, které jsou
vnitřně angažované,a jak předcházet uzavřenosti. Velmi často jsou
uzavřené postoje vyrostlé ve strachu o záchovu sebe sama.

36969334 - 411007 - Bc. Radka Mužíková



Číslo zápisu / číslo ve spisu : 411007/.....

Výsledek obhajoby: velmi dobře
Předseda komise: prof. Ctirad Václav Pospíšil, Th.D.

(přítomen)
............................

Členové komise: ThLic. Mgr. David Bouma, Th.D. (přítomen) ............................

 ThLic. Prokop Brož, Th.D. (přítomen) ............................

 ThLic. Mgr. Denisa Červenková, Th.D.
(nepřítomen)

............................

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

36969334 - 411007 - Bc. Radka Mužíková

http://www.tcpdf.org

