Posudek na diplomovou práci kolegy Bc. Pavla Namysla „Masaryk a
filosofie“

Máme před sebou velmi zajímavou práci o filosofii T. G. Masaryka. Nejde o
práci rozsáhlou na počet stránek, za to však jde o práci s hlubokým záběrem na
všechny myslitele, kteří měli vliv na utváření habituálního názoru na svět u T.
G. Masaryka. S citlivým ohledem na podmínky jeho dětství a rodinného zázemí
i s pochopením smyslu Masarykových studií v Brně a ve Vídni, vysvětluje autor
této pozoruhodné práce, jak v Masarykovi se rodí kořeny jeho budoucích
rozhodování osobních, politických i filosofických.
Nestačí jen zmínit velký vliv Platóna na Masaryka, ale kolega Namyslo
přesně vysvětluje motivy, které Masaryka oslovily na celý jeho plodný život ve
všech oblastech jeho působení. Zde ukazuje autor této diplomové práce hluboké
pochopení i pro Platóna a jeho dobu. U Platóna nachází rezonanci na své
hluboké zážitky z dětství, především na setkání se sebevraždou, které jej
poznamenaly natolik, že svou první studii s filosofickým a sociologickým
podtextem věnuje Masaryk právě fenoménu sebevraždy.
Právě v těchto souvislostech autor odhaluje jistý posun zájmu u Masaryka,
z platónského etického vzdoru k empirismu, který je pak pramenem jeho
politických rozhodování a osobních řešení. Pozitivismus Masarykův je však
etický, nevyústí v technicismus, jako je to u mnohých jeho souputníků, kteří
patřili mezi novopozitivisty, či pozitivisty v době Comtově.
Autor skvěle vystihl tok celku, prolínajícího všechna Masarykova velká díla,
která jsou dodnes tím, čím se může Čech a Moravan pochlubit, přes všechny
banalizující výroky, které se o Masarykovi objevily v poslední době. Předložená
diplomová práce není jen povinným aktem, nutným k zakončení studia na

univerzitě, ale v tomto případě svědčí o tom, že i dnes jsou mezi námi mladí
lidé, kteří se nechají oslovit nábojem etickým a filosofickým obsahem
Masarykova myšlení, a to je velmi dobře.
Až na některé chyby gramatického rázu, pokládám diplomovou práci za velmi
zdařilou, navrhuji hodnocení: výborně a do rozpravy si dovoluji položit tuto
otázku: Proč se Masaryk tolik podobá otci všech filosofů - Sókratovi?
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