
Oponentní posudek disertační práce Mgr. Roberta Kuthana: „Vliv Dostojevského na 

teologii smrti Boha“ 

 

Cíl své disertační práce určuje autor v Úvodu práce: „Práce primárně sleduje vliv 

Dostojevského na teologii smrti Boha, konkrétněji pak to, jakými cestami ruský spisovatel do 

této teologie proniká a jak je zde přijímán. Pokusíme se ukázat, jakým způsobem Dostojevskij 

přispěl ke vzniku teologie smrti Boha, a zachytit ústřední témata, která ruského spisovatele a 

americké teology smrti Boha spojují. Teologii smrti Boha chceme tedy analyzovat jako 

domýšlení Dostojevského náboženských otázek na americké půdě. … 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 textů. Práce také předkládá, v jakých konkrétních oblastech 

dochází v obou recepcích k pokřivení Dostojevského odkazu. Cestou analýzy obou 

teologických interpretací nakonec docházíme i k ozřejmění Dostojevského vlastní literární 

tvorby a jeho myšlenkového odkazu.“ (s. 9 a 10) Poukazuje přitom na interdisciplinaritu 

svého pojetí (s. 9). 

Autor ukazuje důležitý vliv Dostojevského na dialektickou teologii. Postupuje ve své práci 

konsekventně, sleduje vztahovost, resp. dialogičnost jako ontologickou dimenzi člověka a 

odtud rozvíjí pohyb momentů mravu-morálky-éthosu-práva-odpovědnost-svědomí. Autor 

zároveň prokazuje schopnost kritického čtení, když sleduje nejen způsoby interpretace 

Dostojevského jinými autory, ale též jejich orientovanost, v níž tito autoři přizpůsobují 

Dostojevského myšlení svým vlastní záměrům a svému vlastnímu duchovnímu světu. Tak se 

mu v disertační práci daří odhalovat též meze jednotlivých interpretací Dostojevského. 

Autor píše srozumitelně a čtivě (snad jen místy ho patrně kritický zápal vede k hovorovým 

tvarům; např. „o Dostojevským“ (s. 58)), vychází z recentní literatury a ve vlastní 

interpretační práci obohacuje rozumění Dostojevskému nejen z hlediska literárního či 

literárně-kritického, ale též z hlediska teologického v širším slova smyslu a filosofického (viz 

výše zmíněný jeho důraz na interdisciplinaritu). 

 

 

Pro obhajobu bych rád položil následující otázky: 

1. Jak se proměňuje skrze Dostojevského myšlení ontologický status boha v evropském 

myšlení? 



2. Jak se proměňuje skrze Dostojevského myšlení ontologický status člověka 

v evropském myšlení? 

 

Disertační práci doporučuji k obhajobě. 

 

 

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE SPLŇUJE PODMÍNKY KLADENÉ NA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

V PŘÍSLUŠNÉM OBORU. 

 

 

V Praze, 14. listopadu 2021        David Rybák 


