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            bohoslovecká fakulta 
                 Kapitulská 26 
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Vec: Oponentský posudok habilitačnej práce -     
        ThDr. Ľubomír Hlad, PhD.:  
        „Perspektívy mariológie v postmoderne a v čase novej evanjelizácie“ 
 
 
Zvolená téma predloženej habilitačnej práce Perspektívy mariológie v postmoderne  
a v čase novej evanjelizácie je aktuálna a je potešiteľné, že sa jej venuje patričná 
pozornosť i na akademickej pôde. 
 
METODOLOGICKÁ STRÁNKA 
 
Po metodologickej stránke môžeme povedať, že je usporiadaná, má presne zadefinovaný 
cieľ, čomu zodpovedá aj štruktúra práce, ktorá je logická a prehľadná.  
Pozostáva z troch častí. Prvá časť je dejinná, druhá sa zaoberá súčasnosťou a tretia 
perspektívou do budúcnosti. Jednotlivé kapitoly na seba logicky nadväzujú. Autor 
kontinuálne rozvíja ideu a smeruje k cieľu práce. Originálnou črtou práce je, že už 
samotný text je súbežne teologicko-špekulatívny a zároveň duchovný. Tieto dve roviny 
tvoria harmonickú jednotu. Táto práca by sa preto dala právom nazvať „teológia na 
kolenách“ na rozdiel od tzv. „teológii od stola“. (podľa Hans Urs von Balthasar) 
Jazyk je teologický, fundovaný, z časti náročný, no pre teológa primeraný. (Aj pekná 
slovenčina.) 
Autor kreatívne narába s prameňmi, v práci je zastúpená celá aktuálna mariologická 
produkcia. Autor pracuje s mnohými menej známymi magisteriálnymi dokumentami. 
Z prevažnej časti používa autor cudzojazyčné zdroje. V práci s textami sa odzrkadľuje 
pedagogická skúsenosť a zároveň náklonnosť ku gregoriánskej fundamentálno-
teologickej škole. (E. Salmann,  S. de Fiores...) 
Metodológia je takisto gregoriánska, dôsledne aplikovaná v celej práci. 
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OBSAHOVÁ STRÁNKA 
 
Po obsahovej stránke práca sumarizuje veci známe, ale otvára témy, ktoré sú pre 
mariológiu a teológiu aktuálne práve v súčasnosti.  
Prvá časť sa zaoberá dejinami mariológie XX. storočia. Predkladá dejinno-teologický 
pohľad na mariológiu a jej umiestnenie v jednotlivých fázach tohto obdobia. Za 
podstatný v tejto časti považujem harmonickejší náhľad na mariólogiu Druhého 
vatikánskeho koncilu a výstižnú charakteristiku súčasnej mariológie. Za zmienku stojí 
hodnotný exkurzus: Doxologický rozmer mariológie ako inšpirácie pre teológiu, strany 
41-46. 
Druhá časť (Súčasná mariológia) sa javí ako kľúčová, keďže sa tu autor snaží potvrdiť 
mienku o Márii ako teologickom mieste (locus theologicus) a  ako organizačnom strede 
celej dogmatickej teológie. Predstavuje tu Máriu ako „spoluzjaviteľku Trojice. 
V podkapitole 2.3. sa autor dotýka témy spoluvykúpenia v súvislosti so spoluzjavením, 
čím prispieva do stále otvorenej teologickej diskusie o tomto titule (str.64-68). 
Z praktického pastoračného hľadiska má veľkú dôležitosť tretia časť práce: Perspektívy 
mariológie. Autorovi zreteľne záleží na tom, aby teológia mala presah do praxe, o čom 
svedčí aj rozsah strán. V tejto časti sa venuje prorockej korekcii, ktorú ponúka osoba 
Márie a mariológie v živote Cirkvi a v postmodernej kultúre, čím sa stáva nástrojom 
novej evanjelizácie. Tu zaiste oceníte podkapitolu 1.4 na str. 88: Mária ako vzor 
intellectus fidei – „philosophari in Maria“. Za inšpirované pokladám aj aplikovanie 
Grignionových kritérií pravej úcty k Panne Márii na teológiu a teológa na str.100-102. 
Pozitívom tejto práce je, že autor vnúrorne diskutuje s protistranou, čím práca nadobúda 
apologeticko-dialogický ráz. Vysoko oceňujem a vyzdvihujem, že práca napriek tomu nie 
je jednostranná, ale skôr prehlbujúca a vysvetľujúca. Za prínos je možné považovať aj 
istú teologickú korekciu a relevantný vklad do diskusie, ktorú načrtla TKKBS v otázke 
termínu zasvätenia. (str.105-110) Zasvätenie sa Panne Márii autor považuje za účinnú 
formu novej evanjelizácie. (str. 179-188) 
Inšpiratívne je riešenie teologicko-pastoračnej otázky pentekostálneho kresťanstva, kde 
Mária vystupuje ako kritérium katolicity týchto hnutí. 
Oceňujem, že autor v poslednej časti tejto kapitoly prináša zaujímavú a zároveň odvážnu 
ideu, na ktorej výsledky si bude treba počkať, a ňou je náčrt možného predefinovania 
štandardných teologických traktátov cez zorný uhol Márie a mariológie. 
 
Nedostatky 
 
Námatkovo sa nachádzaju preklepy, napríklad v mene autora na strane 7, v poznámke 
č.4. (D. Bertetto), v niektorých cudzojazyčných slovách, ako napr. delizia na str. 46. 
Na strane 6, v druhej polovici poznámky č. 3 sa nachádza chyba v mene: namiesto Ján 
Duns Scotus (†1308) tu figuruje Scotus Eriugen (†877). 
Ďalší nedostatok je z môjho hľadiska ten, že niektoré témy sa vyskytujú na viacerých 
miestach. 
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Zdieľame mienku autora z úvodu, že existuje napätie medzi stanovenou osnovou 
a aktuálnou inšpiráciou, ktorú sa do štruktúry práce nie vždy podarilo vtesnať. 
Istý nedostatok môže postmoderný teoretik vidieť v tom, že postmoderná mentalita je 
popisovaná len cez troch autorov. (Dotolo, de Fiores, Salmann strany 122-145) Napríklad 
by sa dalo na ňu nazrieť aj cez filozofov a filozofických teoretikov postmoderny (Jean-
Francois Lyotard, Zygmunt Baumann) a domácich autorov pracujúcich s postmodernou.  
 
ZÁVER 
 
Práca je plná nových ideí, niektoré z nich sú spracované v predloženom texte, iné sú 
naznačené a otvárajú možnosti do budúcnosti.  
Napr. Nový pohľad na Druhý vatikánsky koncil, Doxologický rozmer mariológie, Mária 
ako locus theologicus, nový náhľad na tému spoluvykúpenia, Mária a duchovná dimenzia 
teológie, otázka zasvätenia.... 
Prínos tejto práce je jednoznačný, prezentuje vedecké a zároveň praktické impulzy pre 
rozvoj mariológie. Práca tohoto charakteru ešte na Slovensku dosiaľ nebola publikovaná. 

 
Celkove však hodnotím predloženú prácu ako výbornú a odporúčam VR RKCMBF UK 
v Bratislave, aby po úspešnej obhajobe habilitačnej práce udelila ThDr. Ľubomírovi 
Hladovi, PhD. vedecko-akademickú hodnosť „docent“ v odbore: katolícka teológia. 
 
Otázky k diskusii: 
1/ Ako sú uvedené tézy – názory porovnateľné s prežívaním mariánskej úcty 
v Pravoslávnej cirkvi? Napr. téma o úlohe Panny Márie vo vykupiteľskom diele, ako 
i téma zasvätenie – zverenie. 
2/ Aká je možná komunikácia predloženej práce s mariánskymi zjaveniami vo Fatime, 
keďže slávime storočnicu týchto zjavení? 
 
 
 
 
 

Mons. prof. ThDr. PhDr. Stanislav Stolárik, PhD. 
TF KU Košice 


