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 Záměrem předkládané bakalářské práce je podat interpretaci Descartovy koncepce 

vášní resp. emocí. Tento fenomén je v práci tematizován především z hlediska tradiční 

filosofické otázky psycho-fyzické jednoty a ve shodě s Descartovým vypracováním nechybí 

ani morální rozměr této otázky, totiž problematika ovládání vášní. Jde o relevantní téma, 

jehož aktuálnost autor dokazuje odkazy na současnou diskusi, která probíhá především 

v rámci analytické filosofie, neurověd a s nimi spojené psychologie. 

Práce začíná poměrně zdařilým úvodem do problematiky filosofie vášní a v 2. kapitole 

poskytuje též výstižný historicko-systematický přehled koncepcí vtahu duše a těla. Ve 3. 

kapitole, která se již zabývá vlastní Descartovou teorií vášní, ovšem chybí pro další zkoumání 

nepostradatelná Descartova definice afektu ve smyslu vášně či emoce a s tím související jasné 

vymezení tohoto typu afektů oproti afektům ostatním. Ve 4. kapitole už začíná být stavba 

práce nejasná: Proč synoptický přehled spisu Vášně duše následuje až za představením 

Descartových metodických nástrojů k rozlišení šesti základních typů vášní? Dalším 

problémem je, že autor na některých místech této kapitoly přechází z Descartesovy 

terminologie do terminologie moderní psychologie a medicíny, aniž by tento přechod nějak 

reflektoval či zdůvodnil. V krajní podobě má tento postup za následek, že autor Descartesovi 

podsouvá moderní psychologická a medicínská rozlišení, která nemají s Descartesovým 

vlastním pojetím vášní nic společného (např. rozlišení nálady, afektu a vášně – s. 22 n.; srov. 

též s. 26). 

Základním problémem práce se však objevuje až v následujících kapitolách: Text zde 

obsahuje hrubé formální nedostatky při práci se sekundární literaturou. Autor na mnoha 

místech (téměř celá kap. 5, 7 a 8) doslovně přejímá dlouhé pasáže textu sekundární literatury 

(totiž Předmluvy k českému vydání Descartesových Vášní duše z pera Ondřeje Švece), aniž 

by na tento fakt na daném místě upozornil konkrétním odkazem! K tomuto zdroji pouze 

všeobecně odkazuje v závěrečném seznamu použité literatury. 

 Celá 6. kapitola („Dva způsoby vztahování se k vášním“) je pouhým referátem článku 

P. Hammou („Descartes: Le théatre des passions“) a není v ní patrný žádný autorův vlastní 

přínos, a to ani formulační. Některá místa této kapitoly není dokonce možno považovat ani za 



referát, nýbrž jen za fragmentární a zavádějící překlad výše zmíněného článku, což má mj. za 

následek nesrozumitelnost této kapitoly. 

 Závěr práce má též nepřiměřenou formu, neboť je pouze zopakovaným synoptickým 

přehledem spisu Vášně duše a nejsou v něm zmíněny vlastní výsledky autorovy interpretační 

práce. Celkově shrnující povahu má pouze poslední odstavec, který ovšem není výsledkem 

autorovy vlastní práce, nýbrž je převzat z výše zmíněného textu O. Švece (nyní již 

s bibliografickým odkazem). 

 

 Z výše zmíněných důvodů hodnotím práci jako nedostatečnou a nedoporučuji  ji 

k obhajobě. 
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