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Přednosti práce 

Autorka si zvolila obtížné a delikátní téma teodiceje - filosoficko-theologických pokusů o 
ospravedlnění či vyvinění Boha za zlo ve světě. Ve druhé kapitole velmi precizně vymezuje 
předmět či ústřední problém své práce a přesvědčivě jej představuje jako naléhavou 
filosofickou otázku. Inspirována textem P. Ricoeura stručně, avšak poměrně výstižně 

nastiňuje různé fáze či přístupy k pojednání problému zla od stadia mýtů až po stadium 
explicitní teodiceje a "zlomené dialektiky". V tomto rámci pak přesně a jasně určuje 

souřadnice svého pojmu "křesťanské racionální teodiceje", která je hlavním tématem 
následujících kapitol. Přitom též výstižně rekonstruuje základní "stavební kameny" 
klasických teodicejí. Volba dvojice hlavních myslitelů, na jejichž příkladě je problém 
předveden, tj. Augustina a Pierra Teilharda de Chardin je sice poněkud neobvyklá, ale 
z hlediska záměru práce odůvodněná. Interpretace obou myslitelů jsou vesměs precizní a 
svědčí o velmi dobré a nijak povrchní znalosti a porozumění. Za zvláště zdařilé a přínosné 
považuji interpretace Teilharda de Chardin. Přitom si autorka vůči interpretovaným autorům 
udržuje zdravý odstup a prokazuje schopnost samostatného kritického, místy až břitkého 
úsudku. Některé kritické pasáže její práce se vyznačují nespornou originalitou. (V tomto 
ohledu vyniká zejména její pokus o vlastní vyrovnání s "teodiceou po Osvětimi".) Autorce se 
každopádně velmi dobře daří postihnout problematická východiska klasické teodiceje a 
pointovat nepřijatelnost, někdy až absurdnost závěrů, k nimž tento pokus o ospravedlnění 
Boha dospívá. Její kritika klasické teodiceje i některých moderních pokusů o její překonání je 
ve většině případů přesvědčivá, dobře odůvodněná a oprávněná. Na práci v jejím celku 
především oceňuji skutečnost, že je autentickým dokumentem vlastního autorčina 

myšlenkového zápasu. Její schopnost pronikavé analýzy, díky níž zpravidla velmi přesně 
postihuje jádro věci, nekompromisnost, s níž vyvozuje důsledky při rozboru jednotlivých 
autorů či myšlenek, a osobní zaujetí, s ním přistupuje k tématu, jsou imponující a díky těmto 
kvalitám je četba její práce velmi poutavou. Práce je psána kultivovaným jazykem a má velmi 
slušnou literární úroveň. 

Nedostatky práce a náměty k diskusi 

Práce ve svém celku působí poněkud roztříštěným dojmem. Jakkoli analýza klasické teodiceje 
na několik jejích myšlenkových "stavebních kamenů" či "elementárních vět" v kap. 2.2, která 
slouží jako základní schéma následujícího výkladu, je sama o sobě poměrně výstižná, pokus 
identifikovat tyto elementy u pojednávaných myslitelů má za následek, že se místy ztrácí ze 
zřetele celek - ne-li přímo vlastní téma práce. Autorka se soustředí na jednotlivé motivy 
(svobodná vůle, zlo jako privace, stvoření z ničeho), aniž by souvisleji vyložila vlastní pojetí 
problému zla a teodiceje jako takové u pojednávaných myslitelů, tj. zejména u Augustina, se 
zohledněním klíčových míst, kde se tyto otázky výslovně řeší. Tato tematizace jednotlivých 
motivů je navíc dosti nevyvážená. V kap. 3 je nejprve věnována dosti detailní pozornost 
problému svobodné vůle, a to výhradně u Augustina v různých obdobích jeho literární tvorby 
(3.1). Poté je pojednáno pojetí zla jako privace ve formě stručného a spíše povrchního průřezu 
dějinami chápání tohoto motivu v křesťanském myšlení, zejména u církevních otců a Tomáše 



Akvinského, ale i některých moderních autorů (3.2). Podle mého soudu by bylo šťastnější, 
kdyby se zde autorka pokusila uvést do souvislosti Augustinovy úvahy o svobodné vůli s jeho 
obecným učením o zlu jakožto "porušení" a "privaci dobra" (corruptio, resp. privatio boní), 
pro jehož studium se v rámci samotného Augustinova díla nabízí bohatý textový materiál. Při 
výkladu Tomáše a ve svém vlastním hodnocení se autorka navíc příliš soustředí na otázku 
malum physicum, jemuž podle Tomáše náleží pouze veritativní, nikoli aktuální bytí, a které 
podle něj nijak nesouvisí s lidskou vůlí. Jestliže autorka sama na str. 24 označuje vlHi za 
"výlučné místo, odkud do jinak dobrého stvoření vchází zlo", pak ovšem Tomášovo ma/um 
physicum zlem v pravém smyslu slova není. V důsledku těchto tenzÍ, které nejsou 
reflektovány, natož aby bylo naznačeno jejichž řešení, se ztrácí souvislost s předchozím 
výkladem. Poté následuje již velmi stručný výklad o "stvoření z ničeho" a jeho spojitosti 
s náchylností lidské vůle ke zlu, který se opírá o několik málo citátů z Tresmontanta a 
Augustina (3.3). Přestože čtyři "elementární věty" jsou v kap. 2.2 výslovně spojeny s 
klasickou teodiceou, autorka ve 3. kap. zcela vynechává problematiku dopouštění zla a řeší ji 
až v souvislosti s "teodiceou po Osvětimi" ve 4. kap. Pokud jde o kap. 3.1, mám rovněž jisté 
pochybnosti o vhodnosti schématu "konverze vůle" a "milost zvítězila", jehož pomocí se 
autorka snaží klasifikovat dvě různé fáze v Augustinově myšlení Uak je patrné na str. 28, 
sama má ostatně problém s chronologickým určením údajné fáze "konverze vůle" v rámci 
Augustinova díla.) "Konverze vůle", jak je popsána zejména v osmé knize Vyznání, spíše 
označuje původní zkušenost, která je vlastním východiskem Augustinových úvah o sebou 
samou zotročené či "znevolněné" vůli i pozdějších spekulací o dědičném hříchu, než nějakou 
,,fázi" v Augustinově myšlenÍ. 

Také čtvrtá kapitola se vyznačuje jistou disproporcionalitou, ta je však jakž takž 
ospravedlněna autorčiným hlavním zájmem ajemu odpovídající strategií výkladu. Lze si snad 
klást otázku, nakolik bylo smysluplné zařazení poměrně dlouhého pojednání o Ricoeurových 
interpretacích mýtů o původu zla (4.1), když autorka sama nakonec přiznává, že zájem její 
práce se vlastně soustředil na "systematické racionální teodiceje", a proto lze "nechat 
Ricoeurovo dílo z větší části stranou" (str. 100). Problém je však podle mého soudu spíše v 
tom, že tento výklad je příliš reduktivní a že jej pro svou práci dostatečně nevytěžila 

(mimochodem část 4.1 končí dosti abruptně, bez jakéhokoli vlastního hodnocení). Autorka 
opakovaně představuje Ricoeurovu pozici jako čirou hermeneutiku mýtu, která tvoří 

"osvěžující" alternativu vůči systematicko racionální metodě (i když připouští, že ani tato 
hermeneutika není "iracionální"), aniž by vzala dostatečně v úvahu, že Ricoeur si pro tyto své 
veskrze racionální výklady buduje důmyslné pojmové instrumentárium, které bohatě čerpá 
nejenom z fenomenologie, filosofie existence a personalismu, ale je též - speciálně ve 
Filosofii vúle - mocně inspirováno právě Augustinovými úvahami o svobodné vúli. 
Ricoeurova pozice, jejíž obrysy zřetelně vystávají, pokud čteme Symboliku zla ve světle 

Filosofie vi/le, je podstatně systematicko filosofičtějšÍ a vykazuje podstatně větší kontinuitu 
s tradicí "racionální teodiceje", než by se mohlo zdát, pokud ji redukujeme na prostou 
hermeneutiku mýtů. V této souvislosti patrně také není náhodou, že i při samotném pojednání 
Ricoeurovy hermeneutiky mýtů o původu zla autorce unikají některé klíčové motivy, které 
právě spojují Symboliku zla s Filosofií vůle. Tak zde např. vůbec není zmíněna interpretace 
symbolu hada ze starozákonního mýtu jakožto představivosti roznícené touhou, která si 
naklání vůli, jež odpovídá Ricoeurově pojetí imaginace (či přesněji souhry imaginace, touhy a 
vůle) jako onoho "křehkého místa, na němž dochází ke vpádu zla do světa". Ve druhé (2.1) a 
čtvrté kapitole (4.1) také mohla být věnována větší pozornost charakteristice vyj adřovacích 
prostředkú mytických a náboženských textů. Autorka zde operuje s Ricoeurovým pojmem 
symbolu, aniž by alespoň jednou větou vysvětlila, co to symboly v pojetí tohoto 
francouzského myslitele vlastně jsou. Zvláště pokud pro autorku samu jsou mírou správnosti 
filosoficko-theologických racionalizací problému zla biblické texty, měla by si lépe ujasnit či 



alespoň vysvětlit čtenáři, jakými výrazovými prostředky je v nich tento problém tematizován. 
Vztah mytického a náboženského diskursu k filosoficko- theologické racionalitě každopádně 
zůstává poněkud nevyjasněný a v souladu s tím nejsou ani zcela jasné důvody, zjakých by 
náboženské - a speciálně biblické texty - měly mít normativní závaznost pro filosofické 
pojednání problému zla. Ostatně ani sám pojem "racionality" není zcela uspokojivě objasněn 
a je zatížen jistou mnohoznačností. Termín "racionální" někdy sugeruje, že alternativou vůči 
němu je "neracionální" či "iracionální", a z některých míst je zjevné, že autorka sama si 
s tímto protikladem neví příliš rady. (Tak např. na str. 50 a 100 nastává problém, jak 
charakterizovat Ricoeurův přístup k otázce zla a teodiceje poté, co byl odlišen od racionální 
teodiceje, a zároveň, jak autorka připouští, ho nelze označit jako "iracionální".) Důsledkem 
jisté vágnosti pojmu racionality jsou také poněkud rozpačité závěry, v nichž autorka 
zdůrazňuje jednoznačnou pozitivitu nemožnosti racionalizace zla, zatímco důslednou 

"racionalizaci" naopak spojuje s velkými ideologiemi a totalitními systémy 20. století, ačkoli 
jejich teorie jedním dechem označuje za "absurdní" (str. 108). 

Jistým nedostatkem práce je také nepříliš pečlivá práce s prameny. Pramenné texty jsou 
často citovány ze sekundárních zdrojů, překlady řeckých textů nevycházejí vždy z originálů 
(např. citát z Řehoře z Nyssy na str. 42 je podle všeho překladem anglického překladu). 
Soustavným problémem jsou nepřesné či stylisticky neobratné překlady citátů z cizojazyčné 
literatury (např. citát z Ricoeura na str. 10: "Když ale Bůh dělá proces se svým lidem ... "; na 
str. 15: "Když jsou velcí lidé historie klamáni o svém štěstí skrze dějiny, které s nimi 
spolupracují... "; překlad "Entgrenzung" jako "ohraničení" na str. 58 atd.). Domnívám se též, 
že zejména v případě pojednání o klasické teodiceji autorka mohla své výklady ve větší míře 
opřít o bohatou sekundární literaturu. 

Hodnocení 

Navzdory dílčím výhradám práci v jejím celku považuji za velmi zdařilou, a proto navrhuji 
hodnocení "výborně". 

V Berlíně, 16. 9. 2009 

Václav Němec 
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