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Predkladaná habilitačná práca je cenným príspevkom k teologickej diskusii o tom, ako 
v súčasnej dobe čo najadekvátnejším spôsobom rozvíjať teológiu, aby bola autentickou 
službou Božiemu slovu i Božiemu ľudu. Hoci sa autor zaoberá predovšetkým otázkou 
statusu mariológie ako teologickej disciplíny, venuje v tejto súvislosti osobitnú 
pozornosť aj chápaniu postavenia Ježišovej matky v Cirkvi i v samotnej teológii. Oceniť 
treba, že pri spracovaní problematiky autor vychádzal predovšetkým z cudzojazyčných 
prameňov. Osobitne blízkou mu je mariológia Stefana de Fioresa.  

V súvislosti s predkladanou habilitačnou prácou treba vyzdvihnúť samotný výber 
skúmanej problematiky. Na Slovensku sa zatiaľ autori len výnimočne zaoberajú 
metodológiou samotnej teológie a v súvislosti s otázkou teologických miest zväčša 
vychádzajú zo štandardných riešení. Vyzdvihnúť preto treba odvahu autora formulovať 
základný výskumný problém a načrtnúť jeho možné riešenie. Predkladaná habilitačná 
práca je v slovenskom teologickom kontexte originálna. Jej prínos spočíva najmä v:  

• sprostredkovaní analýzy súčasnej situácie v oblasti mariológie,  

• predstavení perspektív mariológie v čase novej evanjelizácie,  

• náčrte hlavných tém „mariánskej dogmatiky“.  

Zaujímavou časťou práce je aj mariologická reflexia o pentekostálnom katolicizme.  

V predloženej habilitačnej práci sú najdiskutabilnejšími témami: 

• chápanie Márie ako vlastného a zjaveného teologického miesta, 

• otázka adekvátnosti titulu Márie ako Spoluvykupiteľky, ktorý sa zdá byť autorovi 
blízky, 

• otázka adekvátnosti používania termínov „zasvätenie Panne Márii“, „zverenie sa 
jej“, „zasvätenie sa cez Máriu“ a postulovanie takéhoto úkonu pre teológov. 

V súvislosti s uvedenými témami treba oceniť, že autor sa snaží danú problematiku 
predstaviť viac-menej vyvážene a venuje veľkú pozornosť objasneniu svojho 
presvedčenia, resp. danej mienky. Je na čitateľovi, či sa stotožní s použitou 
argumentáciou, intuíciou či postulátom. Pri oboznamovaní sa s autorovou tézou o Márii 
ako vlastnom a zjavenom teologickom mieste, sa okrem zásadnej otázky o správnosti 
a potrebe takejto tézy, rodí aj otázka, či autor dôsledne rozlišuje medzi Tradíciou 
a tradíciou a či si táto téza, aby bola akceptovateľná, nevyžaduje predefinovanie pojmu 
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„teologické miesto“. Pokiaľ ide o problematiku titulu „Spoluvykupiteľka“, v žiadnom 
prípade nejde o novú teologickú otázku, ako to autor naznačuje na s. 37. V súvislosti 
s termínom „zasvätenie Panne Márii“ autor síce uvádza, že nechce vstupovať do 
prebiehajúcej diskusie (s. 105), ale rozvíja reflexiu na danú tému, pričom sú zrejmé jeho 
preferencie. Správne však poznamenáva, že k problematike sa už vyjadrila Kongregácia 
pre Boží kult a disciplínu sviatostí i Teologická komisia KBS . Z habilitačnej práce vidno, 
že autor rozumie celej šírke problematiky spojenej s úsilím teológov vyjadriť 
adekvátnym spôsobom svoju lásku k Ježišovej matke i jej úlohu v Božom pláne spásy.  

V predkladanej habilitačnej práci je z metodologického hľadiska otázna adekvátnosť 
zaradenia časti o súčasnej mariológii (I. 5.) do prvej kapitoly, keďže celá nasledujúca 
druhá kapitola sa zaoberá súčasnou mariológiou. Písanie exkurzov v habilitačnej práci je 
neštandardné a hoci autor vysvetľuje svoju motiváciu pre ich zaradenie, v danom 
prípade sa to javí ako nie celkom vhodné. Je metodologicky nesprávne, ak sa časť III. 3. 
„delí“ len na jednu časť (III. 3. 1.). V práci sa nachádza rozsiahly poznámkový aparát. 
Vzhľadom na celkový počet poznámok pod čiarou (997) len v nepatrnom počte prípadov 
sú pramene citované nesprávne, tzn. chýba „Por.“ pri parafrázovanom texte (napr. 
poznámky 102, 103, 105, 462, 555, 580, 595) alebo naopak, nemá byť uvedené pri 
doslovnom citáte (napr. poznámky 50, 61, 286, 396, 699). Jednostranový záver 
v habilitačnej práci je nepostačujúci. Okrem katolíkov sú členmi skupiny z Dombes 
protestantskí teológovia, nie evanjelickí, ako sa píše na s. 138. 

Otázky do diskusie: 

• Zodpovedá názor Huga Rahnera, že hlavným prostriedkom evanjelizácie je 
zasvätenie sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, pokoncilovému učeniu Cirkvi 
o novej evanjelizácii?  

• Aké sú perspektívy mariológie na Slovensku? 

Nastolenie a rozvinutie aj uvedených diskutabilných tém zo strany autora treba 
interpretovať pozitívne. Možno ich pokladať za jeho vklad do teologickej diskusie na 
Slovensku. Spoločné hľadanie odpovede na položené otázky môže viesť k priblíženiu sa 
k poznaniu Pravdy i právd, ako aj ku skvalitneniu výučby teologických disciplín. 
Inšpiratívna je autorova vedecká reflexia o potrebe, forme a metóde teológie/ 
mariológie, ktorá by vo väčšej miere zodpovedala potrebám súčasnej doby. Možno sa 
tešiť na praktickú realizáciu autorovho návrhu na spracovanie celého kurzu dogmatickej 
teológie v mariánskej optike. 

Potvrdzujem, že predložená práca ThDr. Ľubomíra Hlada, PhD. svedčí o adekvátnom 
vedecko-pedagogickom profile jej autora a spĺňa kritériá kladené na habilitačné práce 
v odbore katolícka teológia. Odporúčam ju k verejnej obhajobe.  
 
 
 
 
Ružomberok 31. 1. 2017     prof. ThDr. RNDr. Jana Moricová, PhD. 


