
z obhajoby disertační práce pana Mgr. Michala Řoutila 

konané dne I. 6. 2012 

téma práce: ,,Jurodivost a jiné pro Jevy substandartního chování z pohledu řečově

komunikačních taktik. Na materiálu Minejí pro čtení Dmitrije Rostovského" 

přítomni: 

členové komise: prof. PhDr. Vladimír Svatoň CSc. (předseda), PhDr. Jan Otčenášek PhD., 

PhDr. Marek Příhoda PhD., doc. PhDr. Alena Jensterle-Doležalová CSc. (členové) 

školitel: prof. ThDr. Jan Blahoslav Lášek 

oponenti: doc. ThLic. Pavel Milko PhD., doc. PhDr. Ol'ga Kovačičová CSc. 

Předseda komise prof. Vladimír Svatoň zahájil obhajobu a představil přítomným kandidáta 

Mgr. Řoutila. Konstatoval zrod nového badatelského jádra v rámci rusistiky, jehož zkoumání 

se zaměřuje na oblast starší ruské literatury. 

Školitel prof. Jan B. Lášek představil doktoranda a seznámil komisi s uchazečem a jeho 

dizertační prací. 

Podle hodnocení školitele kandidát v práci projevuje značnou zběhlost v tématu, práce není 

rozsáhlá, ovšem velmi kvalitní. Školitel ocenil práci s prameny a sekundární literaturou, která 

je většinou zahraniční provenience. Text je rozdělen na tři kapitoly: 1) přehled ruské 

hagiografie a život Dmitrije Rostovského; 2) metodologie - kandidát metodologicky správně 

zařazuje téma do kontextu a uvádí jeho historický vývoj; 3) stěžejní kapitola - rozbory jsou 

výsledkem dlouhého a pečlivého studia, výzkum materiálu přinesl jasné závěry. 

Školitel doporučil práci k úspěšné obhajobě. 

Předseda komise požádal kandidáta, aby představil teze předkládané práce. 

Kandidát Mgr. Řoutil uvedl, jakým způsobem se dostal k tématu práce. Cílem práce je rozlišení 

mezí a kategorií nestandardního chování a jejich odraz v textech. Zdůvodnil výběr 



výchozích textů (Minejí pro čtení Dmitrije Rostovského). Konstatoval úpadek českého 

knihovního systému a nedostupnost řady edic a materiálů. Vysvětlil strukturu své práce a 

zdůvodnil výběr konkrétních textů určených ke komparaci pro zkoumání singulárního 

chování (např. Život Ondřeje Cařihradského). 

Předseda komise vyzval oponenty, aby představili své posudky. 

Oponentka doc. Kovačičová konstatovala: I) téma je u nás dosud nereflektované; 2) kandidát 

využívá texty výběrově, nesnaží se o komplexní analýzu, ale o identifikaci a klasifikaci 

projevů jurodivosti a substandartního chování; 3) členění práce je logické, problematičtější je 

detailní zpracování kapitol; 4) problém představuje především případný adresát práce v česko

slovenském prostoru, práce je nedostatečně informativní, téma je fragmentarizované, řeší 

příliš mnoho problému na omezeném prostoru; 5) nesrozumitelný výběr textů, chybí klíč 

k výběru, zkoumané texty jsou omezeny na původně byzantskou hagiografii. 

Oponent doc. Milko uvedl: I) práce obsahuje veliký rozsah témat; 2) chybí více informací o 

Dmitriji Rostovském; 3) práce po formální a i obsahové stránce plně vyhovuje požadavkům 

na dizertační práci; 4) téma je ojedinělé, interdisciplinární, přispívá k hlubšímu poznání 

hagiografické tvorby; 5) detailně zpracovává jurodivost pomocí dynamicky se rozvíjejících 

lingvistických metod; 6) volba je omezena na církevněslovanskou hagiografii, chybí náhled 

do problematiky řecké tvorby a její srovnání se slovanskou; 7) práce rezignuje na některé 

aspekty života a díla Dmitrije Rostovského; 8) pojem singularity by mohl být chápán 

zavádějícím způsobem z hlediska teologického (,,svatosti ani spásy nikdo nedochází sám"); 9) 

práce má výjimečnou úroveň, téma je složité a dosud nezpracované, výborná práce s prameny 

a sekundární literaturou, multidisciplinární přístup - oponent doporučuje práci k úspěšné 

obhajobě. 

Předseda komise vyzval kandidáta, aby odpověděl na posudky oponentů. 

Kandidát Mgr. Michal Řoutil odpověděl na posudky oponentů: I) práce nebyla vypracována 

s myšlenkou na konkrétního adresáta, ale jako experiment, jímž mělo být dané téma 

prozkoumáno a zjištěny případné možnosti výzkumu; pokud by mělo dojít k publikaci, zmizí 

zmiňovaná fragmentárnost a bude zapojeno více komplexních témat, která by z textu 

vytvořila ucelenější tvar (např. rozbor západních vlivů na Dmitrije Rostovského, či 
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podrobnější popis jeho života); 2) výběr textů proběhl na nesmírně rozsáhlém materiálu, pro 

propracovanou klasifikaci a systematický výběr by byla nutná týmová práce, teprve poté by 

bylo možné komparovat texty i s řeckými verzemi - to však bez širokého badatelského 

zázemí a potřebného času nelze realizovat; 3) co se týče role hagiografie na Rusi a v Byzanci, 

je takřka identická. 

Školitel prof. Lášek konstatoval nesmírný rozsah hagiografického materiálu. 

Předseda prof. Svatoň se zeptal, zda oponenti obhajobu přijímají. 

Oponenti konstatovali, že obhajobu přijímají. 

Předseda komise poté otevřel diskuzi. 

diskuze 

Dr. Příhoda ocenil preciznost a pečlivost textů kandidáta, s nimiž se seznámil. Připomněl 

jméno Vasilije Ključevského a jeho práci jako vstup ke studiu staroruské hagiografie. 

Konstatoval, že v 17. století došlo k revizi staromoskevské tradice a zeptal se, jak byla 

v tomto období závazná staroruská tradice a zda je zaznamenatelný odklon od této tradice. 

Kandidát Mgr. Řoutil konstatoval značný vliv kyjevské Mohylevské akademie na prostředí 

moskevské Rusi, průnik nových prvků ze západního okruhu, příliv nových textů a obohacení 

církevní slovanštiny. 

Oponentka doc. Kovačičová se otázala, zda měl kandidát k dispozici Diarius Dmitrije 

Rostovského. 

Kandidát odpověděl, že nikoliv - dílo Dmitrije Rostovského je tak rozsáhlé, že se většina 

z něho nevydává (včetně spisu proti staroobřadníkům), ačkoliv je nesmírně zajímavé pro 

srovnání staromoskevské a kyjevsko-mohylevské tradice. 

Oponent doc. Milko uvedl, že v 17. století působily na moskevské prostředí silné vlivy 

polské, jezuitské a západoruské - hovoří se o „ukrajinizaci" staroruského pravoslaví. To 

naznačuje možnosti dalšího zkoumání. 

Kandidát konstatoval, že v novém bádání je třeba se zaměřit na zkoumání detailú než na 

analýzu rozsáhlých textových korpusů. 

Předseda komise ocenil živou debatu, v níž byl kandidát důstojným partnerem oponentů. 

Ocenil katalogizaci textů a konstatoval, že fenomén singulárního chování se projevuje i 

v moderní ruské literatuře. Otázal se, zda kandidátova výtka vůči Bachtinovi se omezuje 

pouze na toto téma. 
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Kandidát uvedl, že Bachtinova koncepce přes svoji ideologičnost je vhodná pro 
západoevropské prostředí, byla však Lichačovem a Pančenkem neorganicky uplatněna na 
staroruské prostředí - jurodivost nesouvisí s karnevalovou kulturou a nejedná se ani o 
antichování, role smíchu je v karnevalové kultuře zcela jiná než role smíchu v hagiografii, kde 
se jedná především o výsměch zlu. 
Oponent doc. Milko upozornil na odlišnost vnímání „směšného" pro starokřesťanskou tradici 
a pro současnou evropskou kulturu. 
Předseda prof. Svatoň vyslovil souhlas s ideologičností Bachtinovy teorie. 

Předseda komise poté ukončil diskuzi a vyzval komisi k hlasování. 

hlasování 

Hlasování proběhlo neveřejně a tajně. 
Předseda komise nejprve seznámil členy komise s pravidly hlasování - hlasovat mohou pouze 
členové příslušné oborové rady. 

Komise navrhla udělit titul PhD. kandidátovi Mgr. Michalu Řoutilovi. 
Předseda komise oznámil výsledek hlasování kandidátovi a konstatoval, že nyní celou 
záležitost postupuje děkanovi fakulty. 

Zapsal: Michal Téra 
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