
Oponentní posudek disertační práce Mgr. Jana Řezníka: „Realismus na pražské 

universitě v době Václava IV.“ 

 

Cíl své disertační práce určuje autor v Úvodu: „Smyslem mé disertační práce je představit 

nový pohled na filozofii na Pražské univerzitě na počátku patnáctého století.“ (s. 11) A dále 

konkretizuje: „Zároveň pojednávám realismus počátku patnáctého století v českém 

intelektuálním prostředí se zřetelem na zahraniční vlivy, které zkoumám z diachronního i 

synchronního hlediska.“ (Tamt.) Přitom problém ontologického statutu univerzálií chápe 

autor jako záležitost, která prostupuje celou tradicí filosofie: „Spor o povahu univerzálií chápu 

jako filozofický problém nejen prostupující celou historii myšlení v západní tradici, ale i 

relevantní filozofickou otázku pro naši současnost.“ (Tamt.) 

Autor se zabývá velice zajímavým a zatím zdaleka nevytěženým tématem, které je cenné také 

pro poznání duchovního života české filosofické a teologické tradice ve vrcholném 

středověku. Neboť tato tradice, jak autor ukazuje, nebyla pouze přívěskem, ale vykazovala 

vlastní původní a svébytné myšlení. Právě tento poukaz považuji za nejcennější autorův 

přínos. Je třeba dále ocenit práci s původními latinskými texty i s (povětšinou) cizojazyčnou 

sekundární literaturou. 

Autor vystihuje základní problém identity obecného a identity jednotlivého se sebou samým, 

který komplikuje otázku po ontologickém statutu obecnin. Před vlastním tématem realismu na 

českých univerzitách na počátku 15. století autor zkoumá historickou souvislost problému 

univerzálií. Sleduje problém univerzálií od jeho počáteční formulace v Porfyriově Úvodu 

k Aristotelovým Kategoriím, Boëthiovu formulaci problému a další raně středověké 

komentátory (kap. 3). A postupuje dále pro hlavní otázku klíčovými mysliteli (Anselm 

z Canterbury, Abélard, Kilwardby, konečně Viklef jako jeden z hlavní inspiračních zdrojů pro 

pražské realisty včetně Jana Husa) až do 15. století. K hlavnímu problému koncepce 

pražských Mistrů ukazuje, že na rozdíl od Tomáše a dalších nechápou obecniny jako 

rozumové abstrakce, ale uznávají, že jsou též samy o sobě (s. 93.). A tak je možné překročit 

od nominalistického problému vztahu jednotlivé věci a znaku k problému vztahu mezi 

značícím a označovaným samým o sobě (s. 112). A dále autor ukazuje, jakou roli v této 

koncepci obecnin hrál augustinovský motiv „dominia“, v němž Viklef originálně promýšlí 

boží transcendenci, která překračuje jak skutečný svět, tak protiklad jednotlivého a obecného 

(mj. ss. 93-4). 

Nejsem odborníkem na středověkou filosofii, ale mnohé výklady se mi zdají být pro čtenáře 

blíže neseznámeného s problematikou středověké filosofie téměř nesrozumitelné. Zejména 



oddíly věnované středověkým filosofům a teologům (tj. velká část kap. 3, 4 a 5) se zabývají 

velice specializovanými tématy (logika predikace, implikace, komentáře k Aristotelovu 

logickému čtverci atd.), která jsou co do věci často velice útržkovitě předvedena, a navíc není 

často jasné, jak souvisí s hlavním tématem, neboť autor si nedává práci, aby tuto souvislost 

objasnil. K tomu přistupuje, že tyto kapitoly zabírají včetně úvodu dvě třetiny práce, takže na 

samotné hlavní téma, které si autor předsevzal v úvodu, zbývá vlastně necelá třetina či 

čtvrtina textu (od s. 86). A vzhledem k tomu, že autor neustále odbíhá k historickým a 

biografickým souvislostem, je vlastní problematice „realismu na pražské universitě v době 

Václava IV.“ věnováno z celé práce jen pár stránek. 

Nicméně, jak jsem konstatoval již dříve, jako historické uvedení do pozoruhodné 

problematiky české duchovní a univerzitní tradice ve středověku, stejně jako základních 

distinkcí zásadních pro řešení problematiky obecnin je práce cenná. A cenná je i tím, že 

předvádí koncepce středověkých myslitelů významných pro problémy metafyziky a logiky a 

speciálně problémy spojené s otázkou statutu obecnin. O to více může čtenář litovat, že věcná 

problematika nebyla podána přístupnějším a vnitřně, s ohledem na hlavní problém 

semknutějším způsobem. 

 

 

Pro obhajobu bych rád položil následující otázky: 

Jak se proměnila metafyzika a její pojetí světa po Aristotelovi s ohledem na problém 

univerzálií? A jakou roli v této proměně hrál metafyzický koncept skutečnosti? 

 

 

Disertační práci doporučuji k obhajobě. 

 

 

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE SPLŇUJE PODMÍNKY KLADENÉ NA ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

V PŘÍSLUŠNÉM OBORU. 

 

 

V Praze, 20. ledna 2021        David Rybák 


