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Jako vedoucímu mě nepřísluší psát posudek. Nicméně se musím vyjádřit o 
disertabilnosti, což rád činím. Práce měla jasně stanovené cíle, které dle mého 
názoru dosáhla. Struktura, kterou autor vytýčil, byla dodržena. Pro české 

prostředí je velmi cennou metodologická kapitola prameny a literatura: autor zde 
neopomněl uvést všechny prameny, resp. problematiku, kterou studium díla 
slavjanofilů přináší (nejsou kritická vydání) a dle mého názoru uvedl většinu 
literatury, v každém případě všechnu literaturu důležitou. Metodologicky 
závažná kapitola fenomén slavjanofilství a jeho studium přináší vskutku 
v českém kontextu nové pohledy, zejm. v kapitole, týkající se východisek studia 
slavjanofilství. Jako profesní teolog musím vysoce ocenit snahu autora o 
interdisciplinaritu a konstatování, že pro studiu daného fenoménu je nezbytně 
nutné znát dobovou teologii a vycházet mj. i z těchto znalostí. Disertant prokázal 
hlubokou znalost Georgije Florovského a jeho stěžejní práce Puti russkogo 
bogoslovija. 

Zejména v kapitolách o Chomjakovovi a Kirijevském se projevuje 
komplexní přístup, který umožňuje daleko komplexnější pohled, než tomu bylo 
doposud. 

Po stránce formální: poznámky, způsob psaní, dokumentace, argumentace 
apod., práce nepochybně splňuje požadavky, které jsou na disertační práci 
kladeny. Nesporně splňuje také zákonný požadavek, aby disertace přinášela 
nové poznatky: v jaké míře se autor tohoto požadavku zhostil, ponechávám na 
oponentech. Musím ocenit úspornost a výstižnost, s jakou se disertant vyjadřuje, 
aniž by vynechal cokoliv, co by bylo pro dané téma důležité. 

S dobrým svědomím mohu práci doporučit, aby byla přijata k dalšímu řízení. 
Autorovi i fakultě, na níž je předložena, je dobrou vizitkou o vykonané i 
probíhající vědecké práce. Zastávám názor, že disertace, které je na počátku 
vědecké činnosti badatele, má prokázat jeho schopnosti samostatné práce a 
nemá tedy být životním dílem autora .. Hanuš Nykl tyto schopnosti zcela 
bezpochyby prokázal a zaslouží si, aby práce byla spravedlivě posouzena a stala 

V Praze, dne 29. prosince 2008 


