
Posudek diplomové práce Karla Smékala Aspekt viny a hříchu v prozaickém díle Miguela 

de Unamuna 

Karel Smékal se ve své diplomové práci zaměřil na několik klíčových bodů 

Unamunova myšlení, jež v různých podobách prostupují celým jeho dílem. Jak je už z názvu 

práce zřejmé, dotýká se otázek podstatně spjatých s teologií. Vina a hřích jsou v přímé vazbě 

k problematice svobodné vůle, předurčenosti a v neposlední řadě k otázkám po smyslu a cíli 

lidského konání. Toto vše je zároveň v Unamunově případě, a Smékal na to oprávněně 

poukazuje, provázáno s otázkou po možnostech a formách "po smrtného života". 

V první části práce se autor zaměřil na vymezení pojmů-nástrojů, s nimiž bude 

přistupovat ke konkrétním Unamunovým dílům. Zároveň už zde zdůrazňuje, a naprosto 

opodstatněně, provázanost esejistické tvorby pojednávaného autora s jeho ostatní tvorbou. 

Díla, na nichž následně demonstruje svoje poznatky, jsou pro daný účel reprezentativní. 

Samotný způsob Smékalovy práce, jeho spekulativní tendence jsou v mnoha ohledech 

skutečně pozoruhodné. Text je hutný, snaží se jít k podstatě věci, většina jeho vývodů má 

opodstatnění. Z obecnějšího hlediska považuji za přínosné především to, že se mu podařilo 

nastínit trvalou životnost některých Unamunových témat, jež se někdy mohou jevit 

dnešnímu čtenáři, kterého odradí náboženská - teologická terminologie, jako nezajímavá a 

s realitou dnešního života se zcela míjející. Je tomu tak proto, že Smékal pochopil otevřenost, 

skutečnou odvahu, s níž se Unamuno pouštěl do problémů, které ho tížily a o kterých byl 

zároveň přesvědčen, že mají obecnou platnost. Pojmy, s nimiž pracoval, stejně jako příběhy, 

jež vyprávěl, mu neměly sloužit k sebezabezpečení, ale k sebepoznání, k přijetí vlastní 

slabosti, nedokonalosti. 

Otevřenost, nestabilita, proměnlivost některých pojmů, s nimiž se musel Karel Smékal 

během práce potýkat, byly jistě zátěží. Při svých úvahách, především v oblastech vysloveně 

teologických, se autor někdy pohybuje na tenkém ledě (za problém považuji především lišení 

mezi pojetím protestantským a katolickým), ale navzdory tomu jsem přesvědčen o skutečné 

hodnotě celé práce, která je v jistém smyslu v našem kontextu průkopnická nezvyklým 

propojením hlediska literárního, filozofického a v neposlední řadě teologického. 

Doporučuji, aby byla tato diplomová práce přijata k obhajobě. 
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