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1. Věcná stránka disertační práce 

 Autor posuzované disertace si zvolil u nás značně neobvyklé a podle mého názoru 

velmi zajímavé téma, hodlá podat podrobný komentář k významu a postavení křesťanské víry 

v dnešní společnosti. Autor si dokonce vymezil tuto společnost jako postmoderní. Podstatným 

se jeví znalost prostředí křesťanských církví a jejich současného postavení mezi jinými 

fenomény doby. V neposlední řadě autor práce prokazuje orientaci v dějinách kultury jako 

celku. Přečíst a hlavně myšlenkově proniknout do tématu prostřednictvím odborné a vědecké 

literatury (domácí a zahraniční) v podobě obrovského rozsahu literatury křesťanské, 

filosofické a sociálně vědní  a to včetně poznámkového aparátu vyžaduje odvahu, odhodlání a 

vytrvalost. Autor stanovil z hlediska tématu doktorské disertační práce interpretační složku 

vlastních myšlenek a na mnoha místech je srovnává se vzniklými koncepcemi a názory 

citovaných autorů. Druhou nesnází, s níž se musí každý interpret poprat, je okolnost, že tak 

rozsáhlé téma a přitom syntetické dílo muselo vznikat po velmi dlouhou dobu, dokončení si 

vyžádalo několik vnitřních proměn z hlediska nejen časového. Mám zde na mysli vlastní 

autorovu orientaci a zcela přesvědčivý názor na otázku mezináboženského dialogu a jeho 

stanovení v autorově podání jako hlediska praktické činnosti. To bezesporu a nevyhnutelně 

poznamenalo jeho vnitřní jednotu. Vzhledem k úrovni výkladu a hermeneutické situaci je 

zcela pochopitelné, že závěrečné vyústění disertační práce se neliší od původních východisek. 

Další nesnáz, kterou musel autor v textu řešit, představuje spojení nesmírné učenosti, rozsahu 

a pestrosti pojednávané látky s jistou celkovou vágností na pozadí současné filosofické 

tradice, ke které celá řada citovaných autorů a koncepcí, které vytvořili zůstává bez 

důkladnějších závěrů (vzhledem k názvu disertační práce).  

 

 



Disertační práce obsahuje celkem devět kapitol, závěr, jmenný rejstřík, použitou a 

citovanou literaturu a závěrečné shrnutí.  

Autor v úvodu a první kapitole (s. 6 – 20) zmiňuje cíl práce, čtenář však postrádá uvedení do 

metody zpracování tématu disertační práce. Je zřejmé, že autor se pokouší o prezentaci 

některých aspektů filosofického myšlení evropské duchovní tradice, procesu sekularizace 

v Evropě, řeší sekularizaci ve vztahu k religiozitě. Vysvětluje příčiny lhostejnosti české 

společnosti vůči náboženství. K této části práce se vztahuje i první otázka – jaký význam mají 

grafy, když se s nimi dále nepracuje a mnohem příhodnější by bylo jejich umístění do 

poznámkového aparátu, dále bych navrhoval z hlediska obhajoby na oboru husitská teologie 

podrobné vymezení pojmů „religiozita“ a „náboženství“. Autor s těmito pojmy nakládá 

v různém interpretačním smyslu. Možná by stálo za podrobnější zmínku jejich dějinné užití. 

Proč autor zmiňuje otázku sociologických výzkumů bez dalšího odkazu? Grafy nejsou 

výzkum. Zajímavá se jeví i posloupnost jak je úvod práce spojený s první kapitolou doktorské 

disertační práce.  

Druhá kapitola (s. 21 – 30) v návaznosti na (s. 19) vychází z myšlenky „…zabývat se 

existenciální situací člověka v postmoderní době…“.  Je to poněkud škoda, že autor se věnuje 

náboženstvím a společenskými procesy modernizace a začíná svůj výklad náboženstvím 

v obecné rovině. Velmi pozoruhodné je konstatování autora, že: „Fenomén „náboženství už 

nemá v moderních společnostech jasné obrysy“. Velmi pěkný příklad pro diskusi a jeho 

interpretaci při obhajobě. V podkapitole Dilema moderny navrhuji i podrobnější vysvětlení 

samotného pojmu moderna a jeho užití v rovině filosofické, literární a teologické. Autor sice  

předkládá vymezení základních pojmů a spojení, které se v práci užívají, ale jedná se o velmi 

obecné stanovení tak důležitých pojmů. Postupně se však autor snaží odpovědět i na otázku 

zda můžeme hovořit o zkoumaném problému z hlediska metafyziky a zda může mít své 

nezastupitelné místo i komunikace. Obě dílčí otázky jsou podle mne velmi pozoruhodné a to 

dokonce myšlenky, hodné další diskuse. Vymezení konkrétního problému se ukázalo 

v dějinách filosofie vždy jako nesnáz. Nelze směšovat (vždy jednoznačně) tradici teologickou 

a filosofickou - a to v prostředí filosofické tradice a pluralitní společnosti.  

Třetí kapitola (s. 31 – 41) řeší problém křesťanské identity v nábožensky pluralitní 

společnosti, náboženství jako individuální volbu a náboženství jako individuální prožitek. 

V závěru se autor snaží o vysvětlení a vlastní interpretaci sociální adaptability křesťanů v 

postmoderní společnosti a poukazuje na stav kultury. Autor v této kapitole vymezuje užší 

pojetí existence, kultury, víry a řady etických otázek.  



Čtvrtá kapitola (s. 42 – 43) prezentuje ryze filosofickou tématiku. Implicitně 

zapracovává otázku pravdy v postmoderní době. Mnohem důležitější jsou vlivy 

předcházejících (dějinně) filosofických systémů a koncepcí, které se postupně upravovaly a 

měnily dle požadavků doby a autorů.    

Pátá kapitola (s. 44 – 71) je výkladem problematiky pravdy a násilí. tvorby 

jednotlivých autorů – myslitelů. V této části práce chybí metodické vysvětlení volby 

citovaných a komentovaných myslitelů. Čtenář se může formou „zlomku“ seznámit s tvorbou 

A. Giddense, H. Arendtové, Z BaumannaG. Deleuze, M. Foucaulta. Je třeba sjednotit psaní 

Iniciálů autorů. K vysvětlení dávám i jméno na s. 45 Emmanuel Kant??? U každého z autorů 

je kladený důraz na aspekt náboženský, filosofický, společenský. Nechybí samostatný 

komentář k významným momentům jejich tvorby a jejich přínos pro formování dějin  

filosofické a teologické tradice. Tyto exkursy jsou potřebné, dodávají práci povědomí 

souvislostí, ale jsou bohužel i na některých místech až povšechné (nesnižují ovšem dobrou 

kvalitu disertační práce). Tato část práce je velmi dobrým místem pro další diskusi i vzhledem 

k tomu, že např. M. Foucault, F. Nietzsche jsou autory, kteří se postmoderní a moderní 

společnosti velmi pečlivě věnují i s ohledem na jejich kritiku.   

Autor v další kapitole disertační práce (s. 72 – 102) uvádí exkurs do filosofie a „re-

eviduje“ tradici různých „-ismů“ v myšlení postmoderní společnosti s některými synkretismy 

vrcholného období moderní kultury. Seznamuje čtenáře s filosofickou metodou a možnostmi 

mezináboženského dialogu v postmoderní společnosti. 

Devátá kapitola (s. 103 – 118) řeší současnou diskusi o mezináboženských vztazích. 

Velmi přínosné jsou části věnované teologii náboženství u K. Rahnera a W. Pannenberga a J. 

Cobbyho.  

Osmá kapitola (s. 119 – 144) se věnuje CČS z pohledu světové ekumeny. Ostatní části 

disertační práce jsou spíše doplňkovým materiálem a jedná se o pouhé shrnutí faktických 

materiálů. Pro tuto část by bylo vhodnější použít poznámkový aparát a samotný text věnovat 

autorově pohledu na současný stav. 

Závěrečná devátá kapitola (s. 144 – 162) je konstatováním autora, že potřeba dialogu 

se ukazuje jako nutný aspekt společenského soužití a na její význam poukazuje celá řada 

současných intelektuálů.    

Je zřejmé, že výjimečné zpracování tématu, které nenajdeme v žádném původním díle 

zcela jednoznačně musel pan Mgr. Květák doslova „vypreparovat“ z velmi rozsáhlé pramenné 

a sekundární literatury. Jako vhodné se ukazuje spojení filosofické tradice s teologickou 

interpretací (včetně současných autorů). Čtvrtá až sedmá kapitola disertační práce pana Mgr. 



Tomáše Květáka tvoří hlavní část, neboť po stránce textové a odborné naplňují původní 

poslání názvu disertační práce. Zároveň postihují aktuální stav výzkumu dané problematiky a 

vědeckého rozsahu disertační práce jmenovaného autora. 

Kriticky hodnoceno, celkové uspořádání studovaného textu by mohlo být lépe 

metodicky vedeno a uspořádáno, ale to nic nemění na faktu, že autor se plně věnoval 

badatelskému záměru a cíl práce byl splněn. 

 

2. Formální stránka disertační práce 

Formální stránka disertační práce splňuje standardní kritéria používaná v disertačních 

pracích. Práce má 186 stran a text je opatřen poznámkovým aparátem. Odkazy na prameny a 

literaturu jsou vedeny za textem a částečně využívají psaní kurzívou. V ojedinělých případech 

se jedná spíše o vysvětlivky nebo drobný komentář. Poznámky slouží k identifikaci pramene, 

z něhož T. Květák čerpá nebo ke zpracovávané problematice poskytuje podpůrné 

bibliografické údaje nebo rozvíjí ideje, které uvedl v textu. Členění práce je přehledné, autor 

se nedopustil žádné (zásadní) gramatické chyby, jazykový styl je odborný. Některé části jsou 

stylisticky nedokončené (s. 179). Vzhledem k tomu, že autor čerpal z cizojazyčných pramenů,  

prezentace jednotlivých autorů je bez zbytečných stylistických chyb a nejasností. Předložená 

literatura je vyčerpávající vzhledem k danému tématu a rozsahu zpracování (explikace textu).  

 

3. Závěr a doporučení komisi 

Disertační práci s názvem „Náboženství a postmoderní společnost“ doporučuji 

komisi pro obhajoby disertačních prací HTF UK v Praze k přijetí   pro následnou (úspěšnou) 

obhajobu jako disertaci doktorskou.    

 

V Českých Budějovicích 11. 9. 2006                                doc. PhDr. Miroslav Sapík, Ph.D. 

 

 

 

     

 

        

 

 
 



 

 

 

 

 

 


