
Posudek vedoucího diplomové práce Radka Holodňáka 

Antropocentrický obrat pozdního kapitalismu

Odevzdaná diplomová práce studenta Radka Holodňáka je v mnohém ohledu jedinečná.

Nezvyklý je už žánr, který zvolil. Třebaže jde v jistém smyslu stále o analýzu Marxe, nezůstává 

práce výhradně na jeho pozicích, snaží se naopak domyslet jeho teze. Rovněž časová 

dimenze textu se vymyká obvyklým parametrům. Marx totiž není reflektován v kontextu své 

doby, je přesazen do přítomnosti, ba dokonce do budoucnosti. To vše se děje s kritickým 

odstupem, takže dochází k neobvyklému traktování toho, co Marx může znamenat pro 

současnost: práce se nezaměřuje k poukazování na to, co z Marxových myšlenek dosud 

nedošlo naplnění, nýbrž na to, čím současnost Marxe již realizuje a kde jej v rámci možností 

překonává. Vedle zmíněného kritického odstupu se přímo živelně cítit, jak autor promýšlí 

hlavní motivy rodové bytosti a odcizení. Díky tomu je práce originálně autorská, k čemuž 

patří i její lehce profétická dikce a z ní plynoucí patetická vyjádření. Vybírám to, které patrně 

nejlépe vyjadřuje atmosféru celého textu: „Toto ,proroctvíʼ se totiž naplňuje z čiré nutnosti.“ 

(s. 79)

V žádném případě ale nijak nezlehčuji nasazení celého problému, obzvláště proto, že 

autor výslovně pojímá svou diplomovou práci jako vypracování předběžné teze pro své 

doktorské bádání, jež v závěru nastiňuje. Již toto je pozoruhodný úkaz a proklamovaná, 

nepochybně poctivě zamýšlená koncepčnost, si zaslouží nevyšší ocenění. Proto se ve zbytku 

posudku budu věnovat námitkám a pochybnostem, které ve mně text vyvolává, aniž by to 

jakkoli ovlivnilo naznačené celkové hodnocení. Své poznámky chápu jednak jako podněty 

k diskusi u obhajoby, jednak jako upozornění na nesrovnalosti, jež by mohla a měla vyjasnit 

studentova disertační práce.

Celý výklad krystalizuje v tezi, že člověk dosud neuskutečnil svou podstatu, tj. 

rodovost, a veškerá tragika jeho dějin spočívá ve faktu, že se stal ze zvířete rovnou odcizenou 

bytostí. Proti tomu v zásadě nic nemám (třebaže určitá výtka by tu byla), nicméně se 

obávám, že v uzlovém bodě autorova argumentace selhává, což má nepříjemné důsledky na 

některé momenty jednotlivých analýz. Tímto uzlovým bodem mám na mysli, jednoduše 

řečeno, antropogenezi. Jak se zvíře může odcizit sobě samému? A co je tedy práce, jestliže 

zvíře nepracuje? Není ze své povahy vždy odcizující? Pochopitelně, že nikoli, právě naopak, 

práce vyjadřuje podstatu lidství, ale jak tato podstata došla své podoby, třebaže v odcizené 



formě? Domnívám se, že autor zvolil velice nešťastnou cestu k tomu, jak tento moment 

vyjasnit: „Skupina opic má větší šance na přežití než opice samotná. Ačkoliv mezi zvířaty jen 

těžko můžeme mluvit o intersubjektivitě, tento kmenový způsob života vytvořil i u opic 

společenský pořádek, rituály a instituce. Lidé jsou však schopní jít dále než opice, alespoň 

většinou. Své zvířecí stádium překonali právě ve chvíli, kdy došli k uvědomění, že onen 

společenský zájem, který nevědomky vede k přežití opice, je ve skutečnosti individuálním i 

kolektivním zájmem naráz, ,prozřeliʼ, nahlédli sami sebe v abstrakci a začali spolu mluvit - v 

tento okamžik se zvířecí produkce stala lidskou prací.“ (s. 28) Zvířata nemají intersubjektivitu, 

ale žijí kmenově! Lidé odněkud nějak prozřeli! A práce je koneckonců řeč! Zde se, jak se mi to 

jeví, autor kvůli příliš triviální biologické metafoře chytil do vlastní pasti.

Možná jde z mé strany o hnidopišství a vůbec nechci budit zdání, že bych se dokázal 

s nadhozenými otázkami vypořádat lépe. Mám dokonce za to, že ze samotného Marxe by se 

na ně dalo odpovědět jen s vysoce intenzivní interpretační invencí. Mnohem efektivnější by 

zde bylo sáhnout po Engelsovi (Podíl práce na polidštění opice, Původ rodiny), přičemž tuším, 

že Engels se vědomě snažil tuto „trhlinu v Marxovi“ zaretušovat.

Již jsem naznačil, za problematické považuji spíše konsekvence, jež z této 

nesrovnalosti nereflektovaně probublávají do textu: jak lze u přímo odcizené bytosti hovořit 

o pravých a nepravých potřebách? Co má autor na mysli, když mluví o přirozené společnosti? 

Především mi ale není jasná tato věta: „stopovat rodovou bytost, kterou popisuje v 

Rukopisech Marx, není možno retrospektivně“ (s. 57-58) Stál bych spíše na tom, že jinak než 

retrospektivně stopovat rodovou bytost nelze. Tvrdím tedy, že autor radikálně podcenil 

společenskou formaci, jež se (spíše u Engelse) nazývá prvobytně pospolnou společností

s jejím „primitivním komunismem“. A rovněž tvrdím, že číst svobodu člověka jen 

z budoucnosti svádí k falešnému pojímání falešného vědomí.

Hodnocení:

Zdůrazňuji, že druhá polovina mého posudku výrazně přesahuje rámec předložené práce. Je 

polemická, neboť práce sama jako celek je natolik silná, že polemiku ustojí. Sama klade 

otázky, jež je třeba promýšlet. Je radost takovou práci kritizovat, proto ji doporučuji 

k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně.

V Neratovicích, 16. 9. 2019

Jakub Chavalka


