
Vyjádření školitele k průběhu studia Mgr. Petra Vaškovice a k disertační práci Fxisťential Enťrapment

in ťhe Works of Dostoevsky and Kierkegaard předkládané v rocč 2a21 na Ústavu filosofie a

religionistiky FF UK v Praze

Mgr" PetrVaškovic během studia svědomitě plnii studijníplán a průběžně se mnou konzultoval

metodologii i obsahovou náplň své disertační práce. Doktorand absolvoval několik zahraničních

studijních pobytů, z nichž bych rád výslovně zmínil dvousemestrální pobyt na University of Glasgow a

semestrální pobyt na vídeňské univerzitě. Petr vždy vyhledával příležitosti k prezentaci svého

projektu na zahraničních konferencích: např, na konferenci Dostoevsky and Philosophy v roce 20]"9

vystoupil s příspěvkem ,,Kierkegaard on Existential Transformatiún". Nadstandardníje též Petrova

publikační činnost. Během doktorského studia publikoval v češtině jednu kapitolu v kolektivní

monografii, jeden článekve Filosofickém časopise a jeden další text je přijat k vydánív tomtéž

periodiku. Především je však třeba vyzdvihnout dva anglické články v kvalitních zahraničních

časopisech: ve specializovaných Kierkegaard Studies a v lnternational lournal far Philosaphy of

Religíon - tyto recenzované studie se v upravené podobě staly součástmi předložené disertace.

Petr byl úspěšn,ý také v grantových žádostech: GA UK podpořiljeho projekt "O předpokladech

filosoťického pesirrismu", A konečně musím zmínit jeho podíl na výuce: společně s Terezou

Matějčkovou vedl v zimním semestru 2021/2022 kurz ,,Současná teoretická filosofie".

S průběhem celého doktorského studia jsem proto velmi spokojen: díky Petrově soustředěnosti a

cílevědomosti se rnu podařilo dokončit doktorské studium ve standardní době, což je o to

chvályhodnějšívzhledem ke skutečnosti, že poslední dva roky jeho studia byly poznamenány

covidovou pandemií.
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Petr vŽdy projevoval velké zaujetí pro téma svého disertačního projektu, které během studia

sledovala zpracovávalz mnoha různých perspektiv-výsledná práce rozhodně nevyčerpává všechny

tematické okruhy, které otevřel a které jsem s nínr měl možnost průběžně diskutovat, Velmi oceňuji,

že Petr vždy využíval podněty, s nimiž jsem přicházel, zároveň však měl vždy jasno v tom, kam chce

svŮj výzkum směřovat a jaké teze chce zastávat. l předložená práce jasně svědčí o torn, že se stal

samostatným badatelem schopnýr"n identifikovat dosud nedostatečně reflektované otázky. Téma

práce definuje v úvodní metodické kapitole s dostatečnou zřeteiností a práce je jasně strukturovaná.

Vedení argumentace je přesvědčivé, byť lze samozřejrně - i vzhledem k bohatosti materiálu, který je

předmětem jednotlivých analýz - formulovat řadu otázek a připomínek. Ze strukturního hlediska by

po mém soudu práci prospělo, kdyby obsahovala ještě jednu závěrečnou shrnující kapítolu (autor

poněkud paradoxně nabízítakové shrnutív úvodní kapitoie práce). Formulaci konkrétních námitek a

dotazů k obhajobě však přenechávám oponentům.

Mgr. Petr Vaškovic se díky doktorskému studiu stal autonomním badatelem, který napsai

přesvědčivou disertační práci věnovanou nesnadnému a inovativnímu spojení dvou mimořádně

inspirativních existenciálních autorů. Jsem rád, že jsem rnohl přispět k realizaci .ieho projektu, a

předběžně klasifikuji předloženou disertační práci jako prospěl,

23.3. za22
/ť/, L'

doc, Martin Ritter, Ph,D.


