
Posudek vedoucího diplomové práce Adama 
Vostárka Člověk jako tvor středu aneb skromný 
komentář k Herderově filosofii

Třebaže se v názvu diplomové práce Adama Vostárka proklamuje skromnost, ambice, jež 

celým textem prochází, rozhodně skromná není. Student se totiž pokouší podat syntetický 

výklad stěžejních Herderových myšlenek od prvních záblesků antropogeneze až

k metafyzickému dovršení člověka. Podobný záměr jistě vyžaduje značnou odvahu a považuji 

za chvályhodné, že autor se snažil vyrovnat s tak obrovským záběrem opravdu poctivě. Na 

druhou stranu ale musím rovněž konstatovat, že zvolený postup je prozatím nad studentovy 

síly a že výsledný text je v mnoha ohledech problematický. Odevzdanou práci chápu jako 

svědectví autorova zápasu o nalezení pozice, ze které by bylo Herderovo myšlení možné 

celistvě uchopit. Stejně tak dobře vím, že práce v podobě, v jaké byla odevzdána, 

představuje již několikátou verzi a že její přepisování dosud neskončilo. Student si je velice 

dobře vědom toho, že se s Herderem dosud nevyrovnal a že jej čeká ještě hodně práce, než 

k tomu dojde. Proto lze moje následující poznámky číst jako dobře míněné rady, jež by mohly 

dalšímu promýšlení napomoci.

Domnívám se, že student si dostatečně nevyjasnil několik momentů, které mu 

posléze opakovaně brání v dalším postupu. Naznačím alespoň některé z nich:

1) Ve výkladu Eseje o původu řeči se do omrzení opakuje, že člověk v důsledku 

„pudového uvolnění“ musí volit, a tím si vytvářet svět. Nikde však nenacházím 

základní úvahu o tom, jak by taková volba mohla probíhat. Autor se jaksi příliš 

spoléhá na svůj zdroj, tedy Herdera samotného, a nevyloží alespoň elementárně, 

jak se uvolněnost k řeči transformuje do toho, čemu říká možnost volby, případně 

dokonce svoboda. Možná něco důležitého přehlížím, proto bych rád u obhajoby 

slyšel, jak student rozumí tomuto přechodu od uvolněnosti pudu k možnosti 

volby.

2) S tím pravděpodobně souvisí i druhá poznámka, jež se týká výkladu o obraznosti. 

Zde se opět hovoří o jakémsi spontánním vytvoření si tvaru. Kde se ale tento tvar 

bere? A co se jím vůbec myslí? Není nezbytné, aby přerod z dojmu do obrazu 



tvaru byl něčím veden? A neukazuje se zde přinejmenším zárodek toho, čemu se 

tradičně říká idea?

3) Vůbec se mi zdá, že student zcela abdikoval na pojem pravdy u Herdera. Dochází 

až tak daleko, že koncipuje jakýsi „soukromý jazyk“ obraznosti, z nějž lze vyjít

jedině nápodobou druhého. Není ale Herderovým primárním postojem, že právě 

díky sdílené řeči jsme již jaksi vždy u druhého a intersubjektivita předchází 

subsumpci subjektivních dojmů? Že jinak řečeno nestačí po Besonennheit pouze 

toužit, jak se v drtivé většině práce evokuje, nýbrž že se v ní již vždy předběžně 

nacházíme?

4) Dovršení člověka jistě nemyslí Herder jako nějakou podobu nadčlověka. Ovšem 

zdá se mi, že ho nemyslí ani jako plánované opuštění planety Země ve fyzickém 

smyslu. Autor zcela ignoruje velmi mnohé Herderovy narážky na to, jak rozumět 

opuštění Matky ve prospěch Otce. Nejde vůbec o kosmické či meziplanetární lety, 

nýbrž o Herderovu teologii – Otcem se zde myslí přirozeně Bůh, ačkoli možná 

v oslabeném smyslu oproti ortodoxně chápanému Bohu křesťanství. Lidskost se 

zde pojímá jako jistá forma náboženské zkušenosti, která naznačuje, že Bůh sice 

stvořil svět, ale jeho poznání je úkolem, k němuž by mělo pracovat dovršující se 

lidství. I k tomuto bodu bych rád u obhajoby slyšel autorův komentář.

Hodnocení:

Jak vidno, práci by prospělo, kdyby mnohem opatrněji vyšetřovala jednotlivé kroky 

Herderova postupu a nehnala se bezhlavě k všezahrnující syntéze kdesi mimo Zemi. Přesto 

jsem přesvědčen, že po zodpovězení výše uvedených námitek by práce mohla být 

hodnocena jako velmi dobrá.

V Neratovicích 13. 9. 2020

Jakub Chavalka


