
Posudek vedoucího na práci Nietzscheho nešťastné vědomí a asketické ideály 

v Hegelově Fenomenologii ducha od Víta Hroudy 
 

Záměr práce 
Vít Hrouda (dále autor) se ve své bakalářské práci zaměřil na podnětné srovnání motivů z díla 

G. W. F. Hegela a F. Nietzscheho, tedy dvou myslitelů, na které bývá pohlíženo jako na 

nesmiřitelné filosofické protivníky. Za hlavní výchozí motiv si autor volí to, co Nietzsche 

považuje za kámen úrazu celé metafyzické tradice, totiž úsilí o jedinou pravdu vyzdvihnutou 

nad konečnost. Za reprezentanta této tradice bývá přitom považován právě Hegel. Navzdory 

tomu nalézá autor až překvapivou blízkost obou myslitelů, kterou ilustruje na otázce tzv. 

asketických ideálů. Právě ty jsou sadou technik, jak dostát jedné pravdě a systematicky 

odvrhávat vlastní konečnost. Modelově představuje Hegel asketický sebevztah v „nešťastném 

vědomí“ ve Fenomenologii ducha a Nietzsche analyzuje spřízněný fenomén v Genealogii 

morálky. Oběma myslitelům se autor věnuje zasvěceně, zevrubně a velmi přesně vyzdvihuje 

systematické podobnosti. Za podstatné považuji, že autor dospívá nejen k negativnímu, ale i 

pozitivnímu ohodnocení asketických ideálů. Nejvýznamnější shodu mezi oběma díly autor 

spatřuje v odmítnutí zásvětí neboli snahy vystavit nad vezdejším světem svět bytostnější, 

pravdivější, především však očištěný od bolesti, selhání a zla. Autor rovněž přesvědčivě 

ukazuje, že odmítnutí zásvětí není v rozporu s náboženstvím. Pro oba myslitele je svědectvím 

existence „nezásvětního“ náboženství polytheismus, o nějž se oba živě zajímali právě proto, že 

diference, nedostatek, bolest, tedy všechny tyto „potopní“ projevy, jak autor výstižně ilustruje 

na Hegelově raném díle, zde platí za podmínku života. 

 

Zhodnocení 

Práci považuji za mimořádně zdařilou. Autor pracuje s mnohovrstevnatými texty suverénně, 

interpretuje přesně, zevrubně, ale bez zbytečných odboček. Samozřejmostí pro autora je, že 

vychází z německých originálů, a může se tak zevrubně věnovat Hegelovu ranému dílu. Jeho 

práci se sekundární literaturou nelze nic vytknout: Je dobře vybraná, dobře aplikovaná a autor 

se s ní navíc kriticky vypořádává. Celkově lze říct, že si autor vybral výborné téma, které jde 

napříč dvěma mysliteli moderny a skvěle mu dostál. Mimořádně pěkný je úvod s motivem 

potopy i závěr, v němž se k této biblické scéně vrací, a jednotlivé motivy zdařile propojuje. 

Práce celkově svědčí o hluboké promyšlenosti tématu, osobním zájmu i filosofickém nadání. 

Co se tyče formální stránky, lze konstatovat, že práce je bezchybná. Autor píše kultivovaně a 

bez překlepů. Bibliografický úzus je zvládnutý. Lze jen připojit drobnou formální připomínku: 

„uvnitř dvojitých uvozovek užíváme ‚jednoduché‘ uvozovky.“ 

Mám-li zmínit i některé námitky, pak lze uvést, že srovnání jsou místy „paralelní“, takže se 

výklady v některých pasážích neprotínají. Za zamyšlení stojí, zda autor  nevyzdvihuje shody na 

úkor rozdílů. Motivace pro důraz na shody je na druhou stranu zjevná: shody jsou četné, přitom 

však přehlížené. Patrné jsou právě v kritice morálky. Oba myslitelé zde razí „vyšší 

amoralismus“, o čemž mj. svědčí Nietzscheova chvála Hegelova pojetí velkých světodějných 

individuí, která stojí „mimo dobro a zlo“. Důraz na amoralismus se pak promítá i do kritiky 

monotheismu a chvály polytheismu, s čímž se opět setkáváme u obou autorů. 

Obraz obou myslitelů by přesto mohl být ještě o něco plastičtější, kdyby autor více vyzdvihl 

stěžejní rozdíly. I v tomto bodě můžeme vyjít z náboženských otázek. Hegel zdůrazňuje 

smíření, vzájemné uznání, nakonec i odstoupení od sebe sama jakožto jeden z důležitých rysů 

duchovnosti. Klíčový motiv „smíření“ přebírá z theologie, a Nietzsche se tak nemýlí, když 

německým myslitelům vytýká, že „[s]tačí pronésti slovo ‚ústav v Tübingen‘, abychom 

pochopili, čím je v podstatě německá filosofie, – zákeřnou teologií“.1 Hegel by přitom netušil, 

                                                           
1 F. Nietzsche, Antikrist, přel. J. Fischer, Praha 1995, str. 22. 



o jaké „zákeřnosti“ to Nietzsche hovoří, když je přece nad slunce zjevné a nezastírané, že jeho 

filosofické termíny jsou theologické. Ostatně posláním moderní filosofie je Hegelovi přeložení 

theologie do filosofických problémů. Díky tomu si lidé to, v co museli dlouhá staletí pouze 

věřit, osvojí v myšlení. V této souvislosti vyvstává výrazný rozdíl obou koncepcí. Hegel 

kritizuje zásvětní pravdu, ale má za to, že úsilí o jednu pravdu lze přeložit do filosofického 

problému a posléze do úsilí o nalezení smíření na rovině vezdejší společnosti. Proto ani tak 

nezpochybňuje úsilí o pravdu, shodu a jednotu, kterou chce (v nějaké míře) uskutečnit ve 

společnosti, ale hlavní kritika směřuje k zásvětí, jak autor přesvědčivě ukazuje. V tom panuje 

s Nietzschem shoda, ten však jde dále, když kritizuje více než Hegel a místy i z jiných pozic 

úsilí o jednotu. Celkově tak Nietzsche, jak se mi zdá, klade řádově větší důraz na individualitu, 

a naopak ve smíření, které je hlavní „pravdou“ Hegelovy filosofie, spatřuje hrozbu rozmělnění, 

možná dokonce nihilistické relativizace.  

 

Závěr 

Práce je výborná. Autor po mém soudu naplnil i překročil kritéria kladená na bakalářskou práci, 

kterou proto jednoznačně doporučuji k obhajobě a k hodnocení známkou výborně. 
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