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Vec: Posudok oponenta na habilitačnú prácu PhDr. Mareka Forgáča, PhD. 

 
 Týmto vyjadrujem k habilitačnej práci PhDr. Mareka Forgáča, PhD. s názvom 

Integrálny model skúmania vhodnosti kandidátov do formácie pre kňazstvo nasledujúci 

posudok. 

 

1. Po štvrťstoročí od nástupu slobody a demokracie v bývalom Československu a tým 

aj slobodného pôsobenia Katolíckej cirkvi je ona postavená pred nové otázky. 

Medzi tie najdôležitejšie patrí kvalitná príprava kandidátov na kňazstvo. Z toho 

pohľadu je zvolená téma dizertačnej práce veľmi aktuálna. Autor si je vedomý 

skutočnosti, že tajomstvo kňazského povolania je hlboko ukryté v duši 

povolaného. Napriek tomu sa podujal sumarizovať všetky dostupné prostriedky 

a formy pre ujasnenie si kritérií pravosti povolania a osobnej zrelosti kandidátov 

na kňazstvo.   

Povolanie je Boží dar, ktorý otvára prílev milosti pre zvládnutie všetkých ťažkostí 

spojených s prípravou i samotnou realizáciou kňazstva. Mnoho povolaní aj 

v neskoršom veku dozrelo do svojej plodnej realizácie. O pravosti duchovného 

povolania v konečnom dôsledku rozhoduje Cirkev, ktorá zodpovedá za svojich 

verejných služobníkov. Autor pri spracovaní témy pevne stojí na pozíciách učenia 

Magistéria, súčasne sa venuje psychologickým aspektom, vplývajúcim na 

osobnostnú zrelosť a vhodnosť kandidáta. Práca tak nadobúda pastorálno-

psychologický charakter. 

Aj dnes platí, že kňazstvo je obeta vlastného života (sacerdos est victina). 

Atmosféra doby, v ktorej žijeme však nie naklonená duchu osobnej obetavosti. To 

platí aj pre život v manželstve, ktorý osobnej zrelosti partnerov a bez obety  taktiež 

často stroskotáva. Za potrebnú hojnosť kňazských povolaní je treba neustále prosiť 

Pána žatvy. Súčasne veľkosť a hodnotu kňazstva je treba kandidátom prízvukovať 

spolu s nesmiernou zodpovednosťou.  

2. Cieľ práce, vyjadrený v úvode je „definovať určitý model skúmania vhodnosti 

kandidátov na kňazstvo, ktorý by zohľadňoval holistický prístup ku skúmaniu 

človeka...“ (s. 7). Súčasne tento model overiť v praxi. Autor sa snaží naplniť tento 

cieľ v troch logicky po sebe nadväzujúcich  kapitolách. V prvej kapitole objasňuje 

teoretické východiská skúmanej problematiky. Druhá kapitola obsahuje precízny 

výskum zameraný prakticky na vyhodnotenie najpodstatnejších faktorov pre 



kandidátov. V tretej kapitole autor spracoval výsledky výskumu a tým obohatil 

teoretickú časť práce. Možno teda konštatovať, že cieľ práce bol naplnený.   

V celej práci  autor rešpektuje a aplikuje pokoncilový pohľad Magistéria na úlohu 

psychológie v zdravom náboženskom vzťahu s Bohom. Tým vhodne integroval 

„staré“ i „nové“ učenie v danej problematike. 

3. Zvolená metóda spracovania danej témy je vyhovujúca. Autor najprv predstavuje 

čiastkovú problematiku, snaží sa zaujať k problematike vedecký postoj a nakoniec 

vyvodzuje dôsledky pre prax. V práci využíva množstvo odbornej teologickej 

i psychologickej (najmä cudzojazyčnej) literatúry, čo jej dáva charakter 

vedeckosti.  

4. Špecifický význam práce možno vidieť v tom, že práca upozorňuje na potrebu 

zodpovedného výberu kandidátov na kňazstvo. V slovenskej jazykovej oblasti nie 

je veľa tematicky podobne zameraných diel. Práca je prínosná pre predstavených 

kňazských seminárov, moderátorov kňazských povolaní v diecézach, kňazov 

i kresťanských psychológov. Z toho pohľadu jej knižné vydanie pomôže skvalitniť 

proces rozlišovania daru duchovného povolania v katolíckom prostredí Slovenska. 

5. Po formálnej stránke je práca spracovaná na veľmi dobrej úrovni. Štýl práce 

a jazyková stránka sú precízne. Grafická úroveň taktiež zodpovedá zaužívaným 

štandardom. Čítanie práce ma obohatilo, za čo autorovi úprimne ďakujem.  

6. Pripomienky vážnejšieho charakteru k práci neformulujem. Autorovi srdečne 

blahoželám.  

7. Otázky:  

a) Ktoré faktory vplývajú na to, aby kňazstvo bolo a ostalo celoživotným 

povolaním kandidáta? 

b) Bolo by potrebné podľa Vás sprísniť súčasný proces výberu kandidátov na 

kňazstvo v našom prostredí? 

 

Záver: Týmto vyjadrujem k predloženej habilitačnej práci súhlasné 

stanovisko a navrhujem udeliť kandidátovi v študijnom odbore 

katolícka teológia možnosť jej obhajoby.  
 

S kresťanským pozdravom 
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