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Studentka Jana Hostašová odevzdala diplomovou práci, která si dala za úkol analyzovat 

motiv svobodného ducha v myšlení Friedricha Nietzscheho. Jako vedoucí práce mohu 

zodpovědně říci, že autorka svůj text několikrát přestrukturovala a že se intenzivně snažila 

dát mu náležitou podobu. Ustoupila od svého původního záměru stopovat figuru 

svobodného ducha ve spisech předcházejících Zarathustru a zaměřila se výhradně na knihu, 

v níž je svobodný duch prvotně uveden do Nietzschovy filosofie, tedy na oba díly Lidského, 

příliš lidského. Volbu považuji za legitimní, neboť látky ke zpracování a výkladu se ve zmíněné 

knize nachází opravdu hodně. Přesto se domnívám, že některé přesahy do pozdějších knih 

bylo záhodné alespoň naznačit a určitě měla být volba jediného díla lépe zdůvodněna. 

 

Autorka zvolila heuristickou metodu postupu výkladu. Prokázala, že je pozornou čtenářkou, 

které neunikne téměř žádná zmínka k danému tématu. Avšak sama se jaksi nedostala přes 

pouhé zmínky o těchto místech, takže výsledný text působí jako mozaika „vyzobaných“ 

pasáží, které věrně parafrázuje, ale nijak dále nevykládá ani nepropojuje do soudržnějšího 

celku. V tom vidím největší slabinu práce. Jde o velmi pečlivé a důkladné zmapování motivů, 

jež se tak či onak vážou k figuře svobodného ducha, přesto se toho o tom, jak Nietzsche 

svobodného ducha pojímá, příliš nedozvídáme. Práci chybí interpretační stanovisko, které by 

studentce pomohlo dát jednotlivým aspektům svobodného celkovější perspektivu. Může být 

docela dobře možné, že sám Nietzsche neměl o svobodném duchu v této době ještě příliš 

jasno, autorka mu však na slovo věří a předpokládá, že za všemi odstíny určitá úhrnná 

postava stojí. Sama ji nicméně nehledá, a v práci proto nedochází k jejímu postupnému 

zjevování. 

 

Při četbě se nemohu zbavit dojmu určitého paradoxu. Připadá mi, že autorka píše o 

svobodném duchu vysoce vázaným způsobem. Chápe Nietzscheho jako autoritu, kterou se 

jen zřídka odváží zpochybňovat či dokonce kritizovat. Nedostatek odvahy tak charakteristický 

pro (ne)svobodného ducha znemožňuje výkladu nastoupit cestu „velkého odpoutání“ a 

následovat ji. Nietzsche si zcela nepochybně na svém čtenáři vymáhá, aby sám na sobě 

bolestně či radostně zakoušel vše, o čem píše. V tomto ohledu by se předložená práce měla 

jmenovat spíše Vázaný duch v díle Friedricha Nietzscheho, třebaže k naplnění zde dochází za 

zády autorky a proti jejímu vědomému záměru. Ale tak již to s interpretací Nietzscheho 

chodí, člověk mnohdy až zpětně zjistí, co se s ním vlastně událo. 

 

Zdá se mi, že jisté východisko by se pro autorku mohlo rýsovat v koncepci nevázaného 

ducha, kterého chápe jako zprostředkovatele mezi protikladem svobodného a vázaného 

ducha. Bohužel je nevázanému duchu věnována pouze kratičká kapitolka, ve které se 

zdůrazňuje spíše jeho „slabost“ vůči duchu svobodnému, než strategie, na níž by se dal 

demonstrovat přechod z vázanosti ducha k tomu, co „cítíme jako nejsilnější pud svého 



ducha“, totiž „směřování k volnosti“.1 Nevázaný duch by se potom mohl jevit jako nezbytná 

fáze na cestě k „velkému zdraví“ a jeho podrobná analýza by nutně přinesla důležité 

poznatky tykající se ducha svobodného. Zajisté by se dalo postoupit k hlubší souvislosti, než 

zde dosaženého tvrzení: „K nasazování masky a k určité přetvářce může vést jak snaha 

usnadnit si život a nevybočovat, tak i náklonnost k lidem. Snaha přiblížit se jim, i když na úkor 

svého sebezapření. Což je něco, co by svobodný duch nikdy neudělal.“ (s. 55) Navíc si nejsem 

si jist, že je toto tvrzení udržitelné. Mohla by jej studentka u obhajoby prokázat? Zdá se mi 

totiž, že se dříve snažila ukázat, že svobodný duch zůstává přes veškerou svou výjimečnost ve 

společnosti. 

 

HODNOCENÍ: 

Posudek jsem věnoval tomu, co předložené diplomové práci chybí, abych ji mohl hodnotit 

jako výbornou. Považuji totiž za zbytečné předvádět, kolik práce studentka při podrobné 

analýze konkrétních rysů svobodného ducha nepopiratelně odvedla. Sama však podlehla 

tendenci, kterou Nietzsche připisuje duchu nevázanému – „duchovnímu nomádství“. Při své 

analýze narazila na mnoho důležitých motivů, kterým by bylo třeba věnovat pozornost, 

například intelektuální svědomí, poctivost, samota a další, po jejich uvedení od nich ovšem 

ihned odstoupila, a tím si zatarasila cestu k plastičtějšímu vykreslení stěžejní figury. Práce 

proto přináší obsáhlý soupis toho, jak Nietzsche o svobodném duchu hovoří, o tom, kdo 

svobodný duch je, ale čtenáři příliš určitý obrázek nepodává. Práci doporučuji k obhajobě a 

navrhuji hodnocení velmi dobře. 

 

V Neratovicích 27. 1. 2019      Jakub Chavalka 

                                                           
1 LPL II, 211, s. 84. 


