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Předložená disertační práce poukazuje na to, že teprve v posledních letech 

vznikají studie, které se explicitně zabývají vlivem Dostojevského na teologické 

směry 20. století. Na základě studia velmi bohaté primární a sekundární 

literatury zdůrazňuje, že většinou jsou orientovány na dialektickou teologii a 

opomíjena je teologie smrti Boha, a proto se chce právě této problematice 

důkladně věnovat. 

 „Z tohoto hlediska je tato práce příspěvkem v oblasti současného teologického 

bádání, a to především svojí návazností na českou protestantskou tradici 

sekulárního výkladu křesťanské víry. Z hlediska filozofie tato práce sleduje, 

jakými cestami se odkaz konkrétních filozofů jako F. Nietzsche, S. Kierkegaard a 

G.W.F. Hegel přelévá do teologického myšlení 20. století. Z hlediska literární 

vědy naše práce otevírá nové možnosti interpretace Dostojevského literární 

tvorby. …“ (s. 11) 

Interdisciplinární a komparativní charakter disertace zdařile postihuje spletitost 

souvislostí literárního textu F.M. Dostojevského a interpretačních přístupů obou 

zkoumaných teologických směrů. R. Kuthan přesvědčivě dokládá, že oba směry 

víceméně opomíjejí antropocentrickou dimenzi Dostojevského křesťanského 

myšlení. 

Autor dále uvádí, že cíl práce není jen komparativní: „Na základě srovnání 

přístupu obou teologických tradic k Dostojevského umělecké tvorbě tato práce 

prověřuje, do jaké míry se obě recepce vzdalují od původního smyslu a intencí 

Dostojevského textu. Práce také předkládá, v jakých konkrétních oblastech 

dochází v obou recepcích k pokřivení Dostojevského odkazu.“ (s. 10) 

Disertace je logicky členěna do těchto stěžejních kapitol: Dostojevskij teolog, 

Dostojevskij očima literární vědy, Dostojevskij v recepci dialektické teologie, 

Dostojevskij v recepci teologie smrti Boha, Komparace Dostojevského 

v dialektické teologii a v teologii smrti Boha. 

V disertaci se podařilo splnit stanovené cíle i tím, že se „nezaměřuje jen na 

odlišnosti obou recepcí, nýbrž se pokusila i o středové stanovisko, skrze nějž by 

se oba interpretační tábory k sobě mohly navzájem přiblížit (s. 184) … a potvrzuje 

výchozí hypotézy“ (s. 185). Za prokázané lze považovat, že zdrojem různých, až 



protichůdných interpretací Dostojevského díla je vlastní „vnitřní ambivalence 

Dostojevského textů“ (s. 185) 

R. Kuthan podrobnými analýzami dospívá nejen k výše uvedeným závěrům a 

v rozsáhlém textu disertace adekvátně komentuje výsledky svého bádání, ale 

také usoustavňuje a uspořádává všechny dílčí postřehy a motivy. To mu také 

umožňuje formulovat podněty k dalšímu zkoumání. 

Text disertace klade vysoké nároky na čtenářovu pozornost obsahem, 

využíváním srovnání mnoha originálních přístupů k interpretaci, mnoha citáty 

v anglickém a ruském jazyce a v neposlední řadě dlouhými, hutnými, dále 

nečleněnými, souvislými pasážemi. Pozoruhodné množství prezentovaných 

detailů může poněkud zastírat podstatné směřování disertace. 

Závěrem shrnuji: disertační práce splňuje požadavky na tento typ prací kladené, 

a proto ji doporučuji k obhajobě. 

Do rozpravy navrhuji problematiku hermeneutického klíče k románovým textům 

F.M. Dostojevského. 
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