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Diplomová práce přináší soustředěný výklad Unamunových názorů na otázky náboženské 

víry, který spojuje se sledováním náboženských motivů v jeho poezii.  

Větší část textu (s. 8–54) je věnována obecnému pojednání o Unamunově myšlení 

v jeho esejistických knihách, v němž má ústřední místo jeho pojetí „touhy po nesmrtelnosti“ a 

s ním související otázky: koncepce smrtelného „člověka z masa a kostí“, rozpor rozumu a 

citu, vnitřní napětí („agónie“) křesťanství, kritika instituce církve. Pojednání o Unamunově 

esejistickém díle je v této části dobře rozvrženo do tří velkých kapitol: „Koncept náboženství, 

víry a Boha“, „Teologicko-církevná problematika“, „Filozofické tendencie“ (u té poslední je 

možná přesnější než „tendence“ slovo „inspirace“ v jejím podtitulu „Dve velké inšpirácie vo 

veciach viery: Pascal a Kierkegaard“). Ve výkladu je patrné, že se Lívie Koťuláková 

Unamunovým myšlením zabývá dlouhodoběji, dobře se v něm celkově orientuje, stěžejní 

ideje postihuje s porozuměním. S oporou v odborné literatuře má nadhled nad Unamunovým 

vztahem k filosofii a k teologii: myšlení jiných myslitelů Unamuno nevnímá vcelku, ale 

přizpůsobuje si jejich jednotlivé teze („jeho prístup ostával vždy iba na úrovni záľuby“, s. 30). 

Kapitola věnovaná náboženským motivům v Unamunově poezii (s. 55–90) je místy 

méně pevná. Chybí teoretický základ pojetí lyriky (explicitní i implicitní). Poněkud 

zjednodušená je formulace o tradiční představě „poetického spȏsobu vyjadrovania“ jako 

reflexe intimního prožívání a pocitů (s. 55). Autorka pohlíží na Unamunovy básně jako na 

prožitější způsob myšlení. Což má své oprávnění a význam (včetně odkazu na 

konceptualismus), přece však by mohlo být výrazněji patrné vědomí podstaty lyriky jako 

nejen jiného způsobu vyjádření, ale jiného vidění. Ovšem autorčino ponoření do textů je 

cenné, vnímavé a přináší bystré postřehy, obohacující pojednání o Unamunových idejích. 

Práce s odbornou literaturou a poznámkový aparát jsou zvládnuté. Jazyk práce má 

odbornou úroveň, s využitím terminologie (občas s nepřesnostmi, např. „v dielach a esejach“). 

Z redakčního hlediska by text zasloužil více pečlivosti. Například název Unamunova spisu 

Del sentimiento trágico de la vida en los hombres y en los pueblos je často zkracován 

nesprávně. Název tohoto díla se v textu užívá jen ve španělštině, v Bibliografii je naopak 

uveden jen slovenský překlad. Rovněž ostatní názvy by měly být zmiňovány při prvním užití 

dvojjazyčně a nadále pouze slovensky. Citáty jsou správně uváděny dvojjazyčně. U názvů děl 

kolísá užití kurzívy i velkých písmen. V poznámkách nemá být odkaz „citovaný článok“ v 

uvozovkách. Uvedené připomínky jsou dílčí, nesnižují celkovou reflexivní hodnotu práce. 

 Práce Lívie Koťulákové splňuje nároky kladené na diplomovou práci. Doporučuji ji 

k obhajobě a navrhuji hodnotit ji jako výbornou. 
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