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Člověk ve světle vědy

Pokud bych měl předloženou disertační práci Tomáše Houdka vystihnout jediným slovem, 

pravděpodobně bych řekl: opakování. V textu se permanentně vrací několik vybraných motivů, 

které se v jakýchsi nánosech vrství samy na sebe, až nabývají takové tloušťky, že jsou jen těžko 

průhledné. Důsledkem tohoto velmi zdlouhavého procesu vzniká hutná struktura, v níž čtenář 

snadno může nabýt dojmu, že se ve výkladu nepokročilo dále než o malinký krůček. Dojem je 

posilován obnovovaným zklamáním, jež dle mého soudu plyne z nešťastně zvoleného názvu 

práce. Mnohem spíše by měl titul znít: Člověk ve světle Nietzschova myšlení, nebo nějak 

podobně. Při stávajícím pojmenování čtenář očekává, že důraz bude kladen na vědu, zatímco 

autor jej položil na člověka. Nemyslím, že je to neoprávněné, pouze říkám, že metafora „světlo 

vědy“ je naprosto zavádějící. Nejenže v práci běží o vědu v pátém nebo spíše desátém smyslu, 

dokonce ani ono světlo, jak se dovídáme v poslední větě textu, dosud nebylo stvořeno. Možnou 

frustraci čtenáře nejlépe ilustruje fakt, že samotné slovo „věda“ se v textu objevuje poprvé na 

straně 100: „Konečně tedy můžeme naše tázání na člověka poněkud zúžit a zaměřit se na pro 

tuto práci stěžejní problém vědy.“ Ovšem po třech stránkách velice obecného výkladu se opět 

přeskočí k analýze „šílenství a víry“, přičemž věda jako taková je opět odsunuta stranou. A tak to 

jde pořád dál.

Odhlédneme-li ovšem od obsesivního odmítání tématu,1 nabízí práce konzistentní výklad 

některých aspektů Nietzschovy filosofie. Autor velice dobře zná pramenné texty a zcela 

jednoznačně je samostatně promyslel. Rozhodl se pojednat své pochopení Nietzscheho autorsky, 

s minimálním využitím sekundární literatury. To s sebou nese výhody i jisté nebezpečí. O 

nebezpečí jsem již hovořil, proto nyní vyzdvihuji výhody. Student předně drží text velmi pevně ve 

svých rukou. Argumenty jsou vedeny přesně, autor si z jakési přemíry vědomí o této přesnosti 

sám líčí pasti, do nichž by mohl být chycen, a každé se obratně vyhne. Co považuji za obzvlášť 

důležité, je skutečnost, že má i při této pro něj zjevně zábavné činnosti vždy na paměti celek 

práce a ať již vede výklad jakoukoli oklikou, vždy se vrátí přesně na to místo, odkud vyšel. Jako 

celek tedy práce působí velice sevřeně. Dokonce až tak, že se občas nelze vyhnout myšlence na 

strnulost.

                                                            
1 Viz poznámku 488: „Zde Nietzsche pravděpodobně naráží na vztah moderní vědy a filosofie, jímž se zde však 
podrobněji zabývat nepotřebujeme a nebudeme.“



Stejně tak musím vyzdvihnout základní intenci, od níž autor neuhýbá a soustředěně se jí 

snaží vyjasňovat. Asi nejlépe je vystižena v této větě: „Výlučným předmětem zkoumání a celé 

vědy se takto stává člověk, protože člověk je to jediné, co poznávat můžeme: horizontem našeho 

poznatelného (nikoli „vylhaného“) světa je naše zkušenost.“ (s. 231)

V perspektivě filosofické antropologie považuji práci za zdařilou; oněch prvních sto stran, 

kde se hovoří o všem možném jenom ne o vědě, lze pokládat za přípravnou práci, která nabývá 

na důležitosti, jakmile se o hlavním tématu přeci jen začne mluvit. Pak čtenář narazí na opravdu 

průzračné pasáže, kde se naznačuje, že autor domýšlí věci mnohem hlouběji, než je schopen 

vyjádřit. To je však u výkladu Nietzscheho běžné a jistě to nemůžeme nikomu zazlívat. Za vůbec 

nejvypracovanější část považuji kapitolu Vůle k pravdě a asketický ideál. Zde se student 

vypořádal s komplikovaným problémem vskutku obratně a lze jen litovat, že v jiných pasáží tolik 

obratnosti neprokázal – paradoxně pro svou přílišnou šikovnost.

Některé dílčí analýzy, například ješitnosti, samoty a poctivosti sahají do značné hloubky. 

V tom je autor opravdu silný. Celkové vyznění práce ale sráží nepochopitelné lpění na tématu 

vědy, od nějž naopak neustále utíká, a kazatelský tón („je to tak a tak“), který při každém

takovém útěku bezděky nasazuje.

U obhajoby bych rád slyšel objasnění několika momentů, jež mi zůstávají nejasné:

1) Jak do výkladu zapadá Nietzschovo pojetí vědy z Lidského, příliš lidské? O jaké vědě se 

tam hovoří? A jak v souvislosti se Zarathustrou a jeho promluvou O neposkvrněném poznání 

vyložit např. tento aforismus: „To nejlepší a nejzdravější ve vědě je stejně jako na horách ostrý 

vzduch, který tam vane. – Lidé duchovně změkčilí (třeba umělci) se kvůli tomuto vzduchu vědy 

bojí a osočují ji.“ (LPL II, RNV 205)

2) V práci se opakovaně mluví o sebepřekonání morálky. Nikde jsem ale nenašel, co 

přesně je tím míněno. Mohl by to student objasnit?

3) Taktéž bych rád slyšel jasnější formulaci tzv. „psychosexuální metafory“. Ať dělám, co 

dělám, z uvedené promluvy ji prostě nedokážu vyčíst.

4) Opravdu platí: „Zůstaneme-li u Nietzschovy ‚psychosexuální metafory‘, věda rozvíjí náš 

vkus, ukazuje nám krásu a učí nás ji rozpoznat a ocenit, zároveň nás však nutí „dívat se, ale 

‚nesahat‘“ (s. 198) – abych zůstal u Nietzscheho: co by na to řekla všechna zvířata, kterých se 

vědci dotazovali nožem při vivisekci?

Práci doporučuji k obhajobě.

V Neratovicích 7. 6. 2020 Jakub Chavalka


