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1. Věcná stránka disertační práce: 

 

Disertační práce je členěna na 9 základních kapitol. První kapitola je uvedením do 

celé práce. V úvodu práce chybí popis použití metody práce a jasně formulovaný cíl, 

tj. v čem má spočívat nový přínos disertační práce pro obor teologie. Jestliže je 

teologie vědou mezinárodní, pak poznatky, které jsou pojednány v disertační práci, 

jsou všeobecně známé. Oponentovi je zřejmé, že mnohými podobnými kapitolami se 

ve svých pracích zabýval a je publikoval v českém prostředí dr. Jaroslav Vokoun. 

Jednotlivé kapitoly mají často charakter více pedagogický a homiletický než vědecký 

(srov. např. s. 50, třetí odstavec; s. 117, začátek prvního odstavce). Jako další příklad 

lze uvést s. 26, podkapitola 2.3.2. Věta „Modernizace je zbavení kouzla“ je absurdní 

z mnoha hledisek, lze pochopit poetický význam tohoto sdělení. Podobně je tomu na 

s. 27 ve větách o videorekordérech, CD a DVD. Odkazy na poznámkový aparát jsou 

užívány někdy účelvě bez kontextu. Zajímavé je použití termínu „církevní 

křesťanství“ na s. 32. Tento termín by mohl vyvolat zajímavou diskuzi, protože 

termín instituční křesťanství je širší a ne každý odkaz na křesťanskou zvěst má 

církevní charakter. Také záleží na tom, jak se církve definují, nejedná se vždy o 

církve, ale necírkevní křesťanská společenství. Polemiku lze vést s autorem 

disertační práce na s. 69, začátek strany. O možnosti využití přiměřeného násilí vůči 

agresorovi učí zcela jistě katolická církev, viz Katechismus katolické církve (čl. 

1939). Celá kapitola šestá pojednává všeobecné známé skutečnosti a oponent  

disertační práce nenalézá v textu žádné akcenty, které by mohly být označeny jako 

nové poznatky. Kapitola sedmá, zejména podkapitola 7.2. nabízí přehled o dílech a 

autorech, které označuje autor za recentní. Je to prezentace jeho přehledu, znalostí, 

schopnosti rozlišování. Je škoda, že celá disertační práce je syntézou známých 



poznatků. Kdyby autor se věnoval tvrdou analýzou jednoho autora a srovnával jeho 

poznatky s jinými autory, práce by měla vědecký charakter. Proto  nadpis disertační 

práce je pro vědecké účely vágní a sleduje spíše popularizaci teologické vědy než 

splnění vědeckých kritérií pro disertační práci. Kapitola osmá sumarizuje opět 

všeobecně známé skutečnosti na úrovni magisterské práce. Kapitola devátá od s. 150 

do s. 163 neodkazuje na žádný poznámkový aparát, ačkoliv k tématu dialogu existuje 

množství odborné literatury. Charakter této kapitoly je popisný. 

Závěry: 

1. Disertační práce nepřináší nové vědecké poznatky a neprezentuje žádné nové 

teologické koncepce. 

2. Autor disertační práce přináší mnoho poznatků získaných z německé a 

anglické jazykové oblasti do českého prostředí. 

3. Disertační práce má pedagogický charakter. 

4. Autor disertační práce disponuje značnými znalostmi a je schopen je 

sumarizovat, prokázal znalosti z ekumenické teologie a má rozlišovací 

schopnosti mezi teologií katolickou a protestantskou v problematice 

náboženského pluralismu a problému pravdivosti. 

5. Je nutno uznat, že práce byla vhodně členěna, že autor prokázal značné úsilí 

v získávání znalostí a přehledu teologické práce v současnosti. 

 

 

 

2. Formální stránka habilitační práce: 

 

Formální stránka habilitační práce splňuje standardní kritéria používaná 

v disertacích. Práce má 186 stran a text je opatřen poznámkovým aparátem. Odkazy 

na prameny a literaturu využívají psaní kurzivem v poznámkovém aparátu. Jen 

v ojedinělých případech se jedná o vysvětlivky nebo drobný komentář. Poznámky 

slouží k identifikaci pramene (celkem 156), z nichž T. Květák čerpá nebo ke 

zpracovávané problematice poskytuje podpůrné bibliografické údaje. Členění práce 

je přehledné, autor se nedopustil žádné gramatické chyby, jazykový styl je odborný. 

Ačkoli autor čerpal poznatky mimo české prostředí také  z německé a anglofonní 

jazykové oblasti, text je přesto bez zbytečných stylistických chyb a nejasností až na 

nedůležité drobnosti (např. s. 113, poslední slovo). Předložená literatura na konci 



práce je pečlivě napsána, rušivě působí to, že autor bibliografii nečlení na prameny a 

sekundární literaturu (!). Také odkazy na internetové adresy neuvádí přesně a 

standardně. 

 

 

3. Závěr a doporučení:  

 

Disertační práci s názvem „Náboženství a postmoderní společnost“ 

hodnotím jako ještě přijatelnou a doporučuji  její obhajobu. 

 

Otázky uchazeči: 

1. Proč se nezabýval konkrétním jedním autorem, jehož dílo by představil a 

podrobil zkoumání ve srovnání s jinými díly? 

2. Proč si autor neuvědomil, že většina sdělení v jeho práci je již známá i 

v České republice? 

3. Jaké výhledy existují do dalších let v teologické práci na základě poznatků 

z jeho disertační práce? 

 


