
Posudek na diplomovou práci J. Slavička 

Diplomová práce kolegy Josefa Slavicka je z vecného hlediska prechodem mezi typem 
religionistické a filosofické práce. Ovšem otázky. jež jsou explicitne ci implicitne vnoreny 
do textu, jsou výslovne filosofické s velikým dosahem své ontické a ontologické 
významnosti. Téma je prukopnické, což znamená, že se soucasne VYn:)ezuje jakožto téma 
diskusní sjistým nábojem skepse, která vždy provází podobné texty. Pres to je nutné již na 
zacátku posudku zduraznit naprostou cistotu zámeru, nadhled autoruv a filosofickou bázi, 
jež zajištuje kvalitu techto úvah. 

Kolega Josef Slavícek vychází z dávné touhy cloveka prestoupit práh oddelující 
rescendenci od transcendence a zahlédnout tajemství, která jsou za horizontem. 
Uvedomuje si naprosto jednoznacne, že tato touha je stálou vlastností lidské reflexe a 
snaží se pochopit tuto intenci v ruzných dejinných formách a to akcentací na látky,které 
maj í tento transcensus podporit ci dokonce uskutecnit. Ve svých úvahách sleduje nit 
darwinl<lVské evoluce, popisuje i zvyky primátu, jež jsou zamereny na ruzné byliny. 
PostuP'llje k šamanismu a k prvním projevum náboženským, predevším v oblasti stredního 
Východu. Na rituálech iniciacních obradu u Indiánu, ale i u starých Reku ukazuje naprosto 
jednoznacne na intenci transcensu pomocí ruzných bylinných nápoju, pomocí kourení 
apod. 

Dionýzovský kult, Eleuzínská mystéria pak jsou jen dodatecným dokladem jeho hypotézy, 
že v lidských kulturách neustále se formuje snaha dospet za horizont a splynout 
s tajemstvim smrti a znovuzrození. Tato intence vystupuje v myšleni auto rove ve forme 
moderní, jako jsou napr. formy technokulturní. Tyto formy podrobne rozebírá, užívá pri 
tom hlavne elektronických pramenu, protože jiné prameny v podstate neexistují. Jeho 
osobní zkušenost v Indii a vysvetlení souvislostí s užíváním hašiše jsou naprosto originální, 
nesmírne zajímavá a poucná. Práce se tak dostává do roviny výpovedi, jež má filosofický a 
kulturne politický charakter. 

Navrhuji hodnocení: v Ý bor n ě, do rozpravy kladu diplomantovi tuto otázku: Co se deje 
s fenoménem skutecnosti, pokud se požívají psychedelika ta, jak je popsáno v této 
diplomové práci. Jde o filosofický fenomén skutecnosti. 
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