
Zápis o obhajobě disertační práce
Akademický rok: 2020/2021

Jméno a příjmení studenta: Mgr. Bc. Jan Lamser
Identifikační číslo studenta: 13491187

Typ studijního programu: doktorský
Studijní program: Teologie
Studijní obor: Systematická a praktická teologie 4letá
ID studia: 476078

Název práce: Teologie hry ve dvacátém století - Hugo Rahner a Jürgen Moltmann:
slepá cesta?

Pracoviště práce: Ekumenický institut (27-EI)
Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Školitel: prof. Ivana Noble, Ph.D.
Oponent(i): Mgr. Petr Jandejsek, M.A., Th.D.

doc. Mgr. Michal Kaplánek, Th.D.

Datum obhajoby: 23.06.2021 Místo obhajoby: Praha
Termín: řádný

Hlasování komise: prospěl/a: 5      neprospěl/a: 0

Průběh obhajoby: Nejdříve představil doktorand svůj disertační projekt, jeho cíle,
metodu a výsledky. Promluvil o motivech hry u Rahnera a
Moltmanna: svoboda, radost, vztahy, překvapení, čas hry, a také o
hermeneutice hry. Zmínil vlastní důrazy každého z autorů i to, kde se
setkávají, což tvoří jeden ze závěrů práce.
Následně zazněly posudky oponentů, které práci doporučují k
obhajobě, ale všímají si některých obsahových nejasností a také
formálních nedostatků. K jednotlivým otázkám a námětům se
následně doktorand vyjádřil. Přiznal nedostatky ohledně závěrečných
jazykových a stylistických korektur práce, pro které neměl dostatek
času. Položené otázky uspokojivým způsobem zodpověděl.
Nakonec byla otevřena rozprava nad disertací, do které se zapojili
všichni členové komise. Při ní se upřesňovaly některé pozice
zastávané v práci (k tématům jako např. 2. vatikánský koncil, polarita
zákon-milost, úloha hry jako metafory v současné teologii, možnosti
dalšího tlumočení Moltmannovy teologie v českém prostředí, novost
teologie hry v české teologii). Doktorand byl schopen na témata
přijatelným způsobem reagovat.
Po skončení rozpravy proběhla diskuse členů komise nad
hodnocením. Komise konstatuje zjevné nedotaženosti z formálního
hlediska. Jejich závažnost ale nakonec neshledala jako něco, co by
zabraňovalo práci přijmout. Převážil názor, že disertace přináší
originální pojednání nad tématem, které dosud nebylo v české
teologii zpracováno. Proto se v následném tajném hlasování
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vyslovila pro přijetí předložené práce.
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