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Téma práce je trvale aktuální, zejména v teologické tradici CČSH, jež zohlednila 

světonázorové důsledky I. a II. světové války, v jejichž kontextu Heideggerova a Sartrova i 

Jaspersova filozofie vznikala. Pojednání o existencialistech komparací tématu „smrt“ je        

originální. Charakter práce je analyticko syntetický s prvky vlastního kritického výkladu a 

hodnocení, zejména pokud jde o pojetí Boha. Zaměření práce je teoretické s vyznavačskými 

úsudky. Struktura práce logická.. Jazyková a stylistická úroveň práce vynikající. Rozsah práce 

je přiměřený. Použitá literatura vyvolává dotaz, proč autorka nesáhla – až na jeden titul- 

k literatuře v myšlenkové tradici HTF. Zdeněk Trtík se v habilitaci Vztah já- Ty a křesťanství 

(Praha 1948) se jako jeden z prvních po válce  v české ficko-teol. literatuře zabýval 

existencialismem. Známý citát J.P. Sartra, smrti Boha, u Kuntové na str. 30., Kučera  kriticky 

vykládá (in: Náboženství a teologie, nakl. Marek, str.27). Autorka ve výkladu pojednávaných 

osobnosti cituje přiměřeně a případně.Formální stránka práce odpovídá  a cíl práce  i celková 

úroveň práce jsou splněny a odpovídají.   

Konkrétní připomínky se týkají metodologie a hermeneutiky 

Neobyčejně náročné téma je zpracováno s péčí a na dobré myšlenkové úrovní s kritickým 

odstupem vůči ateistickým existencialistům v otázce Boha. Pozoruhodné jsou 

postřehy,upozorňující na souviskosti existencialismu s teologickou reflexi. Tak např.na str. 29 

píše Kuntová „ (Heidegger) nakonec se přiklání k intellectus fidei – spekulativní teologii…“ 

Autorčin  postřeh s doplňuji: naznačený směr reflektoval Karl Barth ve spise Fides quaerens 

intellectum (Editio prima 1931), později   jiným způsobem Karl Jaspers ( Der  philosophische 

Glaube, 1947) .K jeho aktualitě se hlásí současní myslitelé v publikaci „Čeští svědkové 

promyšlené víry“, CDK Brno 2005. Jiná návaznost je uvedena citací Heideggera: „ nic je 

odpovědí na otázky, které nemůže člověk ve světle vědy zodpovědět… je odpovědí na 

otázky...po smyslu bytí“ str. 14n. Mystérium nebytí v dialektice mezi <me on> a <ouk on>. 

vykládá Paul Tillich v Systematische Theologie, Band I. 3.Auf. 1956, str. 220.  poznámce 

odkazuje na Heideggerův vztah k Parmenidovi. Tillicha se Kuntová se dovolává jmenovitě na 

str. 32 v souvislosti s pojmem esence a existence ( Tillichův výklad  je in Systematische 

Theologie,Band II.) Autorka uvádí jako přínos existencialismu rozvoj moderní hermeneutiky 

(str. 13).Její princip autorka charakterizuje citátem E.Coretha „Nemůžeme sebe vyreflektovat 

ze své konkrétní existence do čirého „já myslím.“ Vždycky už s sebou přinášíme sami sebe: 

svůj dějinný horizont rozumění“ (str. 13 práce). Kladu otázku, proč autorka nenaznačila 

dějinný horizont, z něhož vyrostla existenciální filozofie a naše současné porozumění jejímu 

poselství, zejména v otázce smrti. Nemám na mysli široký výklad o světových válkách nebo o 

současných apokalyptických námětem filmové tvorby nebo jiného druhu umění a vědy, nýbrž 

jen odkaz na to ,co bezpodmínečně oslovilo  Heideggera i Jasperse a co naléhá na naše 

současníky jako  strach z nicoty. 
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