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Předložená dizertační práce se věnuje dějinám novověké filosofie a jejím cílem je ukázat 

proměny, ale také kontinuitu filosofického uchopení konceptu vůle a jeho postavení 

v kontextu dominujícího deterministického pohledu na svět a svobodu jednání. Přesto, že 

tématu je věnována rozsáhlá literatura (Atwell, J., Schulz, O., Vasalou, S., White, F.C., 

Young, J. a další), je zapotřebí studovat a komparovat existující interpretace a jejich 

východiska, odhalovat jejich silné a slabé stránky, navrhovat nové alternativy pro překonání 

jednostranného kritického vztahu k voluntarismu. Autor si toho je vědom a proto realizuje 

projekt, který má za cíl nalézt odpovědi na stále otevřené a obtížné otázky.  

Metodologie zpracování práce je promyšlená a odůvodněná. Text práce vzniká na základě 

četby, výkladu a interpretace pramenných textů. Pro realizaci svého záměru autor zvolil české 

překlady čtyř osobností evropské filosofie, v jejichž díle lze nalézt originální pohledy na vůli, 

které umožňují sledovat prameny a kontinuitu myšlení Schopenhauera. Zdařilou byla volba 

díla Descarta, Leibnize, Kanta a Hegela. Obdobný postup realizuje autor i při výkladu 

koncepce Nietzscheho. 

Descatovy Meditace o první filosofii a Principy filosofie umožňují analýzu vztahu vůle a 

intelektu se závěrem, že vůle je nadřazena intelektu, má schopnost formulovat na něm 

nezávislé soudy. Další dílo Vášně duše přináší podněty k tomu, aby autor ukázal, že vůle je 

rovněž nadřazena afektům, omezuje jejich působnost formulováním soudů, které zpochybňují 

oprávněnost afektivních stavů. Vůle je schopná ovládnout a potlačit vášně duše. Jen stručně 

autor zmiňuje Descartovou interpretaci Boha jako nositele neomezené vůle a jejího zdroje. 

Podstatným je to, že Descartes pokládá vůli za pramen stanovení pravdivosti smyslového 

vnímání a východisko rozumění světu. 

Deterministická interpretace světa Leibnizem také poskytuje autorovi prostor pro analýzu 

možností existence svobodné vůle. Sice omezené, ale nutné v řetězci příčin. Volba mezi 

existujícími možnostmi je vedena tím, nakolik budeme následovat nekonečně dobrého a 

dokonalého Boha (účinná a následná vůle). 

Vůle je zásadním principem Kantovy etiky. Je proto zřejmý jeho vliv na filosofii 

Schopenhauera. Autor zdůrazňuje a odůvodňuje odlišnost Kanta a Schopenhauera. První 

požaduje podřízení vůle mravnímu zákonu, potlačení všech osobních zájmů a cílů ve 

prospěch rozumu, kdežto Schopenhauer obhajuje dosažení osobních, individuálních potřeb a 

cílů. Není to jednání ovlivněné objektivním mravním zákonem, jde o to vyhnout se vlastnímu 

utrpení. Radikálně odlišnou pozici má ale filosofie Hegelova. Vůle nemůže existovat bez 

myšlení a myšlení bez vůle nemůže vstupovat do světa a ovlivňovat jej. Svoboda vůle, 

možnost svobodné volby je základem práva. 

Pozitivním je to, že historický úvod je zpracován s přihlédnutím k idejím Schopenhauera. 

Každá koncepce je konfrontována a srovnávána se Schopenhauerovou koncepcí vůle. Zdá se, 

že rozsah rozboru zvolených textů je dostačující pro pokračování analýzy jeho díla. 



Teoretické uchopení jádra tématu je zdařilé. Schopenhauer považuje vůli za hlavní princip 

lidského života a princip, který zakládá samotnou možnost celého kosmu. Vůle ale je 

principem, který negativně ovlivňuje život člověka. Je příčinou a pramenem utrpení. Autor 

proto sleduje jednotlivá argumentační východiska Schopenhauera.  

Metafyzické základy koncepce studuje na výkladu věty o dostatečném důvodu u Platona, 

Leibnize, Kanta. Základem interpretace je pro autora spis O čtverém kořeni věty o 

dostatečném důvodu a Svět jako vůle a představa. Pojetí subjektu a objektu poznání jako 

jednoho z východisek koncepce vůle. Autor sleduje provázanost koncepce Kanta a 

Schopenhauera, který uplatňuje Kantovo rozlišení mezi smyslovým a rozumovým poznáním a 

v návaznosti na Kantův apriorismus odůvodňuje pojetí světa jako naší představy: „kauzalita, 

prostor a čas jsou nám dány a priori, samy o sobě jsou nezávislé na zkušenosti, a pokud je 

odloučíme od subjektu, který by je poznával, stávají se ničím“. Svět existuje jenom 

v subjektu. 

Dalším krokem ve výkladu Schopenhauerovy koncepce je poznání vůle skrze tělo. Autor 

přesně interpretuje jeho ideu, že každý akt vůle se projevuje jako pohyb částí těla subjektu, 

který je subjektem bezprostředně vnímán. Vůli poznává subjekt vždy zprostředkovaně skrze 

tělo, tedy vůli samu o sobě poznat nemůžeme. Subjekt poznává své tělo jednak jako objekt, 

podléhající zákonům kauzality, jednak jako důkaz objektivity vůle. „Subjekt zakouší, že 

veškeré pohyby jeho těla jsou jen aktem vůle, a tuto zkušenost pak aplikuje na celou přírodu.“ 

S. 39 Poznání patří do sféry světa jako představy, je tedy zřejmé, že způsob, jakým se subjekt 

poznává, je třeba hledat v subjektu jako volním, tedy jako chtějícím. Subjekt je vždy 

poznávajícím i chtějícím zároveň.  

Autor se podrobně zabývá Schopenhauerovou argumentací věnovanou projevům vůle 

v přírodě: fyziologie, srovnávací anatomie, fyziologie rostlin, svět anorganické přírody, 

lingvistika, animální magnetismus a magie, sinologie. Schopenhauer rozlišuje různé stupně 

objektivace vůle. Východiskem analýzy je dílo O vůli v přírodě. Nejméně rozvinuté jsou 

zastoupeny přírodními zákony a principy, dokonalejší se vyznačují intelektem a 

nejdokonalejší jsou ideje, které prezentuje umění. Odraz vůle v umění stojí nad 

matematickým, fyzikálním, biologickým poznáním a směřuje k poznání platónských idejí. V 

návaznosti na to vytváří hierarchii uměleckých druhů podle toho, nakolik specifická umělecká 

díla reprezentují vůli: od architektury, zahradní architektury, sochařství, malířství, poezie k 

hudbě. Hudba již nenapodobuje žádnou jednotlivinu a její ideje, ale zachycuje samotnou vůli 

k životu. 

Autor zajímavě interpretuje ideu Schopenhauera, že život je utrpení. Člověk si nemůže zcela 

svobodně určovat, jak bude v dané situaci jednat, ani si pomocí rozumu nemůže stanovit 

nějaké závazné apriorní pravidlo, jež bude za všech okolností dodržovat. Ve světě vládne 

vůle, celý svět včetně člověka je její objektivací, a proto právě vůle o všem rozhoduje. 

Schopenhauer se zapojuje do diskuse o možnosti svobodné vůle (O svobodě vůle). Člověk má 

největší schopnost poznání, může poznat i podstatu světa. Může pochopit, že svět je pouhou 

představou a zpředmětňuje vůli, která prostřednictvím člověka poznává sebe sama. V tomto 

okamžiku se člověku otevírá možnost pocítit svobodu, která náleží pouze vůli.  



Závěrečnou část práce věnuje autor vztahu Nietzscheho a Schopenhauera. Srovnání a 

konfrontaci pozic obou autorů realizuje na základě studia primárních textů a několika 

publikací současných autorů (Cross, S., Elman, B. A., Moore, G., Nadler, S., Parkes, G., 

Pearson, K. A., Southwell, G., Spinks, L.).  

Dobrá znalost filosofické literatury věnované kořenům voluntarismu, pozorné studium 

pramenů dovolilo autorovi předložit zajímavý text, který uvádí do významného období vývoje 

současně filosofie. Prokazuje velmi dobrou znalost novověké filosofické tradice s přesahy do 

několika oblastí současné filosofické reflexe kultury.  

Práce s literaturou je vedená kvalifikovaně. Autor pracuje s reprezentativním souborem 

primární i sekundární literatury, kterou analyzuje, srovnává, interpretuje. Odkazy na literaturu 

a její citování je korektní, jejich využití je odůvodněné. Formální stránka práce odpovídá 

přijatým normám. Nakolik mohu posoudit, jazykový projev práce je dobrý.  

Dizertační práce splňuje kritéria kladená na tento typ kvalifikačních prací, proto ji doporučuji 

k obhajobě. 
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