
Oponentní posudek disertační práce Mgr. Františka Kubici: „Vůle u Arthura 

Schopenhauera“ 

 

Pro charakteristiku hlavního tématu, cíle a postupu diplomové práce můžeme použít slova 

autora samotného: „Cílem této disertační práce je představit Schopenhauerovu nadčasovou 

koncepci světa jako vůle (věci o sobě) a představy (její objektivace), a to v historickém rámci. 

Vedle samotného Schopenhauerova pojetí vůle tedy bude pojednáno i chápání vůle u jeho 

předchůdců, kteří jeho filosofii různým způsobem ovlivnili, a u jeho nejvýznamnějšího 

následovníka, Friedricha Nietzscheho, který Schopenhauerův pesimistický pohled na svět 

přetváří v optimistické hlásání příchodu nadčlověka.“ (s. 8) 

Autor dodržuje v úvodu stanovený postup, sleduje nejprve pojetí vůle u Schopenhauerových 

předchůdců na půdě metafyziky subjektu, u Descarta, Leibnize, Kanta. A konečně u Hegela, 

který byl pro Schopenhauera nepřítelem a konkurentem. Dále sleduje vlastní 

Schopenhauerovu koncepci a jeho pojetí vůle. Autor využívá dobrou literaturu pro vyjasnění a 

porozumění Schopenhauerovu dílu i pro jeho zasazení do kontextu filosofické tradice. Celý 

text je psán srozumitelně a konsekventně. Ocenění si zaslouží autorovo sledování 

Schopenhauerovy filosofie co do jejího historického kontextu, který má přesah i inspiraci v 

mnohých tehdejších vědních disciplínách (od fyziologie, zoologie k estetice a sinologii). 

Významnou část práce přitom nemůže nezaujímat vliv na Nietzscheho metafyziku vůle 

k moci. Práce tak přináší přehledný a srozumitelný obraz Schopenhauerovy filosofie a jejího 

místa v novověkém myšlení. 

Co poněkud absentuje, je snaha kriticky se vyrovnat se Schopenhauerem. Autor tak místy 

prostě přejímá Schopenhauerovo pojetí, aniž by zkoumal jeho předpoklady. Tak například: 

„Schopenhauer přejímá jeho učení o idejích jakožto vzorech všech jednotlivin a vrací tak ideji 

její původní význam, značně pozměněný novověkou filosofií (nesprávné užití tohoto pojmu 

Schopenhauer vytýká i Kantovi). V Schopenhauerově filosofii vystupují ideje jako 

bezprostřední či adekvátní objektivace vůle, které jsou sice představami, ale nemají daleko ani 

k věci o sobě.“ (s. 53) – Čtenáři nemůže být dost dobře jasné, jak „původní význam“ idejí 

jako vzorů „všech jednotlivin“ souhlasí s jejich významem „bezprostřední či adekvátní 

objektivace vůle“. Proč zrovna toto má být původní význam idejí? Zná Platón vůli a motiv 

objektivace v Schopenhauerově smyslu? Jaký je konečně status Schopenhauerovy filosofie či 

metafyziky vůle? Jde o poznání? Nebo o vůli? 

 

Pro obhajobu bych proto rád položil následující otázky: 



Zná Platón (a stará řecká filosofie vůbec) motiv vůle a objektivace? 

Schopenhauer mluví o poznání, které se podle něho liší od vůle tím, že je vázáno formou 

kauzality. Jaký je potom status tohoto poznání, které ví, že poznání je vázáno formou 

kauzality? Je také vázáno formou kauzality? 

 

Disertační práci doporučuji k obhajobě. 

 

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE SPLŇUJE PODMÍNKY KLADENÉ NA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

V PŘÍSLUŠNÉM OBORU. 

 

Trutnov, 29. července 2020       David Rybák 


