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Práce v první kapitole stručně popisuje historickou situaci ve Francii v první polovině 17. století a na 

tomto pozadí podává stručný životopis Luisy de Marillac. V druhé části autorka rekapituluje 

jednotlivé životní úseky této historické osobnosti, přičemž rozebírá vývoj její specifické duchovní 

zkušenosti a reflexe. Třetí a poslední část práce je věnována systematickému pojmenování a popisu 

charakteristických motivů osobní spirituality L. de Marillac jako zakladatelky řeholní společnosti Dcer 

křesťanské lásky. 

 

Formální stránka 

Práce je po formální stránce téměř bez závad, rozsahem lehce překračuje předepsané rozpětí. 

Pravopisné chyby, např. chybně umístěné čárky na str. 36 a 37 nebo „vzhlédl“ místo „shlédl“ (str. 44), 

jsou spíše výjimkou. Poznámkový aparát je korektní až na vyloženou formální chybu na str. 38: článek 

ze slovníku by měl být uveden v plném rozsahu stran (zde 904-912) s uvedením strany, ze které se 

cituje (zde 906). Grafická úprava je uspokojivá, rozčlenění práce je velmi přehledné. V nadpisu třetí 

kapitoly je použita zkratka, což je samo o sobě nepříliš vhodné. Zkratka navíc není nikde objasněna; 

seznam zkratek zcela chybí.  

 

Obsahová stránka 

Lze říci, že práce v rámci možností splňuje cíl vytčený v zadání. Postup výkladu je vcelku logický a 

srozumitelný. Práce je kompilačního typu, což samo o sobě není špatně, ovšem bylo by dobré to 

v úvodu zmínit a šířeji pojednat o použitých pramenech. Tato připomínka platí tím spíš, že autorka 

čerpá z literatury běžně u nás nedostupné. Není tudíž možné v jednotlivých případech ověřit, co je 

ještě převyprávěnou citací a co už představuje vlastní názor autorky. 

První kapitola je velmi uspokojivá, historické a biografické údaje jsou podány uspořádaně a text je 

stylisticky zvládnutý; neobratné formulace se vyskytují zřídka, např. „Spolu s tím se vynořila tendence 

kritiky církve“ (str. 11); věcně sporný je na téže straně výrok, že dítětem knihtisku je luterství. Celkově 

je podsekce na str. 11 až 13 slabším místem, působí frázovitě: „Francie tehdy usilovala o nadvládu 

v Evropě a tato snaha byla vykoupena utrpením celého národa.“ (str. 12). Na str. 13 je zjevně 

nedopsaná poznámka pod čarou; naopak je třeba vysoce vyzdvihnout biografickou citaci ze slovníku 

Dictionnaire Hachette na str. 18. 

Druhá kapitola působí horším dojmem zejména proto, že se na několika místech znovu vrací 

k událostem ze života L. de Marillac, přičemž chybí odkaz na předchozí zmínku. Autorka zkrátka líčí 

některé události dvakrát jinak a vytváří tím téměř jakýsi synoptický problém. Pokud prostě převzala 

popis události vždy z jiného zdroje, jak vyplývá z odkazů pod čarou, pak je to důvod k výtce. Správné 

by bylo uvést událost v kritickém zpracování za použití obou (všech) zdrojů již v první kapitole a 

v druhé se pak jen na dané místo odkázat a případně věc uvést do nových souvislostí. Jedná se o tyto 

události: mystický zážitek v kostele r. 1623 (str. 19 a 29), setkání Luisy s Vincentem (str. 21 a 36), 

atmosféra v klášteře v Poissy (str. 15 a 27). 



Celkově je druhá kapitola kusá a jakoby nedokončená: po sekci „období nečinnosti“ by měl 

následovat např. „život služby“ – ale je tam jen zmínka o duchovních vůdcích a sbírka citací. Navíc 

citáty někdy nefungují jako jednoznačné doklady autorčiných tvrzení, např. že biskup Camus byl 

k Luise odměřený (str. 34). Na str. 36 autorka říká, že setkání Luisy s Vincentem bylo mezníkem 

v jejím životě, což je jistě pravda, ale uvedený citát mluví spíše o díle obou zakladatelských osobnosti 

a o jeho vlivu na posílení všeobecného sociálního cítění v moderní Evropě. 

Další zásadnější výtka se týká druhé kapitoly jen relativně. Jde o různé povahové rysy L. de Marillac, 

které autorka porůznu opakovaně zmiňuje, ale podrobněji nerozebírá, nezkoumá ani nevysvětluje. 

Nejnápadnější jsou narážky na drsnou kající praxi (str. 18, 21, 29) ale také výrazy jako „vážnost“ či 

„citovost“ (str. 36). Když si to čtenář dá do souvislosti s pojmem „skrupule“, který se mihne na str. 31, 

zdá se být situace jasnější, ale v práci, která se zabývá spiritualitou, by taková záležitost měla být 

středem pozornosti a dostat podstatně více prostoru. 

Třetí kapitolu lze hodnotit pozitivně jako velmi úspěšný pokus o vystižení charakteristických rysů 

duchovního života L. de Marillac. Pokládám za velmi šťastné, že teologický rámec (tajemství Vtělení, 

Trojice a služba chudým), který vytyčují nadpisy podkapitol, je vyplněn praktickým výkladem, který 

čerpá z autentických dokumentů, zejména dopisů Luisy de Marillac. Znovu je třeba litovat, že se 

autorka blíže nezmínila o edicích, z kterých vychází. Zvláště zajímavý je odkaz na videozáznam 

s projevem Jana Pavla II. uložený v archivu Společnosti Dcer křesťanské lásky v Rue du Bac v Paříži; je 

však třeba konstatovat nesrovnalost v datování zmiňovaného videozáznamu v textu a v poznámce 

(str. 51). 

Závěr práce nepřekvapí ničím novým, ovšem třetí kapitola naznačuje dostatečně jasně, jaký závěr si 

čtenář může učinit ohledně aktuálnosti mnoha impulsů ze života a spirituality L. de Marillac pro 

dnešní dobu.  

 

Závěr 

Jedná se o celkově velmi zdařilou práci na zajímavé téma. Je škoda, že místy se projevuje jistý 

nedostatek pečlivosti či snad vliv časové tísně. Občas je sporné, nakolik je daná pasáž textu závislá na 

zdrojích, ale ty autorka vždy uvádí. Práce je dobře zvládnutá a přes všechny výše uvedené nedostatky 

velmi uspokojivá, proto ji lze doporučit k obhajobě. 
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