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Předložená diplomová práce slibuje svým názvem víc, než kolik toho skutečně pak 

demonstruje, protože zpracování myšlenky svobodného ducha je předvedeno pouze 

z Nietzscheho spisu Lidské, příliš lidské I-II. Jejím obsahem je pak čistě materiálové shrnutí a 

deskripce všech vysledovatelných momentů a aspektů, které Nietzsche v řečeném spise spojuje 

a zmiňuje s myšlenkou svobodného ducha. Práce tudíž postrádá interpretační vklad i 

perspektivu. Ač je deskripce dílčích aspektů myšlenky svobodného ducha subtilní a obsáhlá, 

vede to k častému opakování některých momentů, které myšlenku však neposouvají, ale spíše 

spirálovitě nastavují. Je to však pochopitelné z principu věci, protože Nietzscheho styl psaní je 

již aforistický a redundance či repetice k němu náleží, a nadto je též určitý aspekt (např. 

výchova, samota, metafora těhotenství etc.) tematizován jednou z hlediska jednotlivce, jindy 

zase z hlediska „celku“. Nietzsche se pokouší o nový začátek svého myšlení a sebe utváření, a 

proto je řečený spis symptomem této jeho zamýšlené auto-terapie. Nad rámec této čistě osobité 

perspektivy se však též jedná o demonstraci či symptom myšlenky zásadnější, a to myšlenky 

přivtělování, které je však v předložené práci věnováno jen nepatrně prostoru.  

Když autorka tematizuje Nietzscheho způsob práce, hovoří jednak o historické filosofii, jednak 

o psychologickém zkoumání (s. 6): lze v tom např. zahlédnout inkubační proto-formulaci 

budoucí genealogické metody?  

Nietzscheho úvahy o výchově, vzdělání, plastické síle a kritice kultury: navazují nějak na 

předchozí jeho úvahy známé v podobě textů Zrození tragédie a hlavně Nečasové úvahy, či je 

naopak podrobuje Nietzsche implicitní (sebe)kritice?  

Podobně směrem „dopředu“ v Nietzscheho další tvorbě: lze pojetí svobodného ducha chápat 

jako předstupeň pojetí vyšších lidí, ba dokonce samotné postavy Zarathustry ze spisu Tak pravil 

Zarathustra? Např. charakteristika svobodného ducha v pozici či roli vychovatele (od s. 21nn.) 

dost sugeruje domněnku, že Zarathustra přesně odpovídá právě uvedeným charakteristikám. – 

A analogicky: jsou vázaní duchové srovnatelní s posledními lidmi z uvedeného pozdějšího 

spisu?  



Rovněž opakující se motiv života jednotlivce jakožto experimentu přeci přímo odkazuje k první 

formulaci myšlenky věčného návratu téhož, jež se přeci objevuje v tutéž dobu (srpen 1881),1 

ze které pochází spis Lidské, příliš lidské. 

Absence těchto ohledů v rámci Nietzscheho díla by právě teprve naplnila očekávání, jež 

vzbuzuje název předložené práce a snižují její kvalitu.  

Bylo by dále pozoruhodné, kdyby práce dokázala uvést myšlenku jak vázaného, tak nevázaného 

ducha do diskuse např. s Kantovým Zodpovězením otázky: Co je osvícenství?, či s textem Idea 

všeobecných dějin ve světoobčanském smyslu,2 kde se diskutuje jak myšlenka „odvahy používat 

svůj rozum“ (ze Zodpovězení otázky: Co je osvícenství?), tak naopak myšlenka „nutnosti vedení 

člověka“, který je přeci podle Kanta (4. teze z Ideje všeobecných dějin…) „zvíře, které, když 

žije mezi jinými svého druhu, potřebuje pána“. Nabízí se to v pasážích na s. 18-19 i jinde (22, 

34, 57).  

Na s. 32 se naráz zmíní, „že se zbavujeme Boha“. Místo není jasné. To již Nietzsche předjímá 

myšlenku smrti Boha ze spisu Radostná věda? Nebo jak to myslí Nietzsche, nebo autorka?  

Politicky nekorektní kapitola „Svobodný duch a ženy“ pak sugeruje otázku, jestli se tedy i žena 

může stát svobodným duchem a co by se pro to muselo stát?  

Kapitola „Svobodný duch a svobodní duchové“ sugeruje otázku, jak by bylo možné soužití či 

pospolitost svobodných duchů? (Analogicky k otázce vzhledem k Zarathustrovi, zda je možné 

více exemplářů nadčlověka, a tudíž pospolitost nadlidí?)  

Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení velmi dobře.  
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1 KSA 9.11[141] ze začátku srpna 1881, s. 494-495: „4. Nevinný. Jedinec jakožto experiment. Usnadnění života, 

ponížení, oslabení – přechod.“ Viz A. Novák, Věčný návrat téhož, Praha 2015, s. 33.  

2 Dokonce i Kantův projekt K věčnému míru – viz s. 34 předložené diplomové práce.  


