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       Vyhnu se v tomto posudku rekapitulaci obsahu diplomové práce a upozorním pouze na pět 

okolností, které jak samy o sobě, tak prostřednictvím dílčích problémů z jejich neujasněnosti 

vyplývajících, práci mírně znehodnocují a stály by proto za diskusi při obhajobě. První tři jsou 

teoretické a pro Herderovu filosofii klíčové: pojetí svobody, pojetí rozumnosti (Besonnenheit) a pojetí 

sluchu. 

1. V práci je lidská svoboda představena jako nutnost volby, následně práce a tvorby. Nemyslím, 

že by to pro Herdera bylo bytostné určení. Že člověk je svoboden, to pro Herdera říká – jak 

samo slovo „Frei-heit“ = volnost, uvolněnost, naznačuje -, že na rozdíl od zvířat, která mají vždy 

nějaký (různě úzký či široký, více či méně skladebně složitý) okruh působnosti (Wirkungskreis) 

daný společně s jejich fyzickým ustrojením a senzuální a afektivní výbavou, člověk je uvolněn do 

té extrémní míry („obyvatel země jako takové“), že „domov“, či svět (Welt), který obývá, je řeč 

(die Sprache). Že je svobodný znamená, že je řečovou, tj. pro Herdera myslící, bytostí. 

2. Těžko přeložitelná „Besonnenheit“ (rozjímavost, rozumnost) znamená (etymologicky) 

„vystavenost slunci“  (věc souvisí s Goethovým náhledem „slunečného oka“.). Je to pojetí 

„rozumnosti“, jež má stát v opozici ke Kantovi, protože to není samostatný Vernunft, nýbrž 

„kompetence“, která prostupuje celou lidskou bytost v její smyslovosti a fyzickém ustrojení 

(lidská ústa jsou smysluplná nikoli od „břicha“, ale od „řeči“ – viz. Vývoj lidskosti..). Člověka jako 

takového vždy již zakládá a bytostně určuje. Nelze proto také říci, že by k ní člověk „směřoval“, 

nebo po ní „toužil“, vždy již je jádrem jeho „rozumnosti“. 

3. Práce opomíjí zcela zásadní úlohu, kterou u Herdera hraje sluch. Ten není jen středovým 

smyslem. Především je smyslem, prostřednictvím kterého a díky kterému vyvstává „ve vlnách 

oceánu rozmanitých daností“ smysluplná jednotlivost jako taková. Je kořenem tzv. uznání 

(Anerkennung), ontologického dějství stojícího v pozadí udělení jména (Namengebung), což je 

základní ontotvorný proces určující člověka jako rozumnou, tzv. řečovou (ratio = oratio) bytost. 

Má čtvrtá (4.) poznámka je „historicko-filosofická“ a nemám ji proto věcně za tak závažnou jako 

předchozí: Již z předchozích upozornění je zjevné, že práce nevidí dostatečně jasně Herderův vztah 

k tradici, k Leibnizovi a především Kantovi. Herder byl především Kantův soupeř . Pracoval na 

Metakritice Kritiky čistého rozumu a zásadně odmítal už základní Kantovo rozlišení rozumu a 

smyslovosti i vše, co z toho vyplývá. 

    Konečně za 5: Doporučuji autorovi být ostražitější ve vyjadřování. Vyjádření typu: „Při své výpravě 

do Tróje ho však uštkne had“ (s. 9), „…kterého si zde vezme na paškál…“ (11), „…akorát…“ (14), 

„…abych to ještě posunul dál…“ (29), „Mohu čtenáře navnadit…“ (61) – se v teoretickém kontextu 

příliš dobře nevyjímají. 

    Vzhledem k uvedenému navrhuji práci hodnotit jako dobrou. 


