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Předložená disertační práce představuje velmi obsáhlou reflexi důležité kapitoly v 

německých ideových dějinách, a to roli Karla Jasperse ve společenské diskusi k důležitým 

politickým a společenským tématům v úctyhodném rozsahu od meziválečné epochy až do 60. 

let v NSR. Ústředním tématem je tak vztah Jasperse k nacionálnímu socialismu a jeho veřejné 

působení ve Spolkové republice. Při psaní využil nepříliš známých pramenů v podobě 

materiálů rešeršovaných v Německém literárním archivu v Marbachu. V kombinaci s již 

vydanými dokumenty se pak soustředil v disertaci na otázky vztahu Jasperse k dalším 

význačným myslitelům své doby - Martinu Heideggerovi a Hannah Arendtové. V 

chronologické posloupnosti je v práci věnována otázkám filozofických koncepcí Jasperse v 

jeho reflexi vývoje západní civilizace po Velké válce, otázkám vzdělávání a významu 

univerzit. Stejně tak velmi podrobně zkoumá z filozofického hlediska jeho vymezení se vůči 

nacionálnímu socialismu v době Hitlerovy vlády, a to zejména na bázi vztahu nacismu k 

vědní politice, na základě hodnocení vystupování jeho kolegů, ale i existenčních otázek 

týkajících se židovského původu Jaspersovy manželky.      

 

V širším intelektuálním povědomí je však Jaspers zapsán především tematizováním 

německé viny po válce, což souvisí s tím, že touto otázkou zasáhl významně do šířeji pojaté 

veřejné debaty o novém začátku Německa v poválečném rozvratu. Nejvýznamnějším dílem v 

tomto kontextu je především Otázka viny, která rozlišuje čtyři druhy vin - kriminální, 

politická, morální a metafyzická. Zde se tak vyrovnává s citlivou otázkou kolektivní viny 

Němců, kterou částečně schvaloval (ovšem jen v politickém případě), ale většinově ji odmítal 

a vinu přičítal jen jednotlivým Němcům, nikoli národu jako celku. Tato kategorizace selhání 

německého národa se stala bezpochyby jedním ze stavebních kamenů, na nichž se tvoří 

německé vyrovnání s nacismem a válečnými událostmi. Konec války, tedy onen "bod nula" 

viděl ostatně Jaspers jako možnost skutečně zásadní obrody německého národa. Vlivným 

intelektuálem zůstal přes svůj vyšší věk (v roce 1946, kdy svůj zásadní spis publikoval mu 

bylo 63 let) i nadále, až do své smrti v roce 1969. Frekvence jeho vystoupení byla vysoká, jak 

dokládá autor, vyjadřoval se k řadě domácích (mj. potrestání válečných zločinů v roce 1965 či 

Spiegel-Affäre v roce 1962), tak obecnějších otázek poválečného rozděleného světa (mj. 

atomové zbrojení na začátku 60. let). Právě v těchto mnohdy velice konfliktních otázkách, jež 

generovaly veřejné diskuse a reakce západoněmeckého vědeckého a intelektuálního milieu na 



Jaspersovy teze a úvahy však postrádám někdy kontext, na jehož půdorysu se Jaspersovo 

uvažování odehrávalo. Jako důležitou součást práce vnímám autorovy recepce složitého 

vztahu, který Jaspers zaujímal k zakladatelské figuře demokratického poválečného 

německého státu - Konradu Adenauerovi. Kancléř byl po roce 1949 z Jaspersovy strany 

vnímám jako jednoznačná záštita proti sovětskému bolševismu, ale v 60. letech se tento vztah 

proměnil, mimo jiné i pod vlivem již zmíněné Spiegel-Affäre. Myslím si, že však mohla být 

tématika spojená se vztahem Jasperse k Adenaurově roli v poválečném Německu ještě více 

rozpracovaná, třeba vzhledem k přítomnosti kontroverzních osobností v západoněmeckém 

kabinetu, a to zejména v 50. letech, kdy se zde objevily i osoby s velkou nacistickou 

minulostí.   

 

Obecně jsem toho názoru, že právě pro poválečná Jaspersova vyjádření k veřejné 

situaci by se v práci mohlo najít více prostoru pro zachycení celkového politického pozadí, na 

němž se jeho názory formovaly. Ty by totiž osvětlily důvody a atmosféru, v nichž se rodily i 

velmi kritické Jaspersovy postoje k politice NSR v 60. letech. Ty se vyjadřovaly v hojné nejen 

filozoficky, ale i politicky motivované veřejné komunikaci, vyjadřující nejen rozčarování nad 

nedostatečným zpracováním válečné nacistické minulosti, strach o budoucnost 

demokratického systému, což by jistě bylo aktuální i dnes ("Wohin treibt die 

Bundesrepublik"). Doba, kdy tento intelektuální diskurs silně zasahuje do západoněmecké 

společnosti je charakteristická silnou vnitřní dynamikou. Je to totiž doba první vážnější 

ekonomické recese, nástupu nacionalistických subjektů do místních parlamentů, které sváděly 

konkurenční zápas s pravicovými subjekty, spolupráce socialistů a konzervativců ve vládě, 

počátek studentského hnutí jako konkurenčního a stále více i konfrontačního (1967 - protesty 

proti návštěvě íránského šáha) prostoru s establishmentem a z toho plynoucí protiakce ze 

strany vlády. Domnívám, že zasazení do tohoto kontextu by práci jen prospělo.   

 

Přes tyto výhrady však oceňuji velmi autorovu snahu o komplexní a obsáhlé 

zpracování tak náročné tématiky, která přesahuje podle mě rámec běžné disertační práce a z 

tohoto důvodu ji plně doporučuji k obhajobě.  
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