
Posudek na magisterskou práci Tomáše Neumanna „Duchovní krize Evropy v české 
myšlenkové tradici u T.G.Masaryka, E.Rádla a J.Patočky. 

Bylo to řečeno už nesčetněkrát (obzvláště „frankfurtští“  na tom trvali) a stále je to aktuální: 
společenské vědy a politická filosofie snad nejvíc, nutně potřebují sémantickou očistu. Pojem „krize“ 
je případ doslova odstrašující. V tomto smyslu má téma práce pana Neumanna rysy téměř heroické a 
nelze se ani divit vykazuje-li paradoxní rysy, totiž že je na jedné straně příliš ambiciózní, na straně 
druhé by měla být ambicióznější. Příliš ambiciózní proto, že zejména zařazení J. Patočky je nesmírně 
komplikované (nabízel se, když už, spíše K.Kosík se svým apokalyptickým pohledem?), 
nedostatečně ambiciózní pak , že autor se až příliš snadno vzdává vlastní kritičnosti a ke škodě věci 
se většinou spokojuje s popisem.  Nedostatek kritičnosti spatřuji především na stránkách věnovaných 
T.G.M. uvážíme-li, že dosud (s drobnou výjimkou V. Černého) jedině J.Patočka se odhodlal napsat, 
že filosoficky je Masarykovo dílo debaklem (autor Patočkovy  Tři studie o T.G.M. v soupise literatury 
uvádí) . Jsem hluboce přesvědčen, že věty typu „T.G.M. je představitelem revolučního údobí 
světových dějin, které začíná revolucí a končí revolucí světovou“ by se v práci mohly objevit jen jako 
předmět ironické analýzy. „Revoluční údobí světových dějin“ je na tom sémanticky totiž obdobně jako 
„krize“. Myslím, že odkaz na Koselleckův článek (odkaz jediný!, vzdor  záplavě „krizových“ studií) 
nepostačuje k podpoře povážlivého tvrzení, že „pro politické i společenské dějiny je krize ústředním 
interpretačním nástrojem“. Jinými slovy: dvoustránkovou zprávu o Koselleckově pojetí považuji za 
poněkud nedostačující. Totéž by bylo možné říci také o řadě pasáží knihy. Např. Durkheimův pojem 
anomie (spojený především s případným  sociálním selháním dělby práce) nelze odbýt, zejména 
v souvislosti s T.G.M. odkazem na zmatenou knížku J.W.Burrowa apod. Stránky 6-18 jsou povrchní a 
především s tématem vlastně nijak nesouvisí.  

K popisu Masarykova pojetí krize není co dodat, je dobrým, avšak jak už řečeno bohužel nekritickým, 
neproblematizujícím popisem. Totéž lze říci o stránkách „rádlovských“, jakkoliv oceňuji, že Rádl, 
pozoruhodný a přehlížený filosof, je vůbec v souboru magisterských prací tematizován.  

Na s. 46 se koná překvapení. Čtenář dosud čtoucí v domnění, že čte o české myšlenkové tradici, je 
najednou neohlášeně a nevysvětleně konfrontován s koncepcí krize Edmunda Husserla (když už 
Husserl, proč také ne Heidegger s jeho krizí novověku jakožto krizí nihilismu?). Nicméně 
„husserlovská“ kapitola, ač filosoficky nejobtížnější, je podle mého názoru formulačně z celé práce 
nejlepší. Co se týče závěrečné kapitoly o J.Patočkovi, je především škoda, že tu nebyla formulována 
Patočkova  provázanost  s T.G.M. a Rádlem v jejich velmi zajímavém, evidentním, byť patrně 
nechtěném stírání rozdílu mezi kulturním a politickým pojetím národa, které naše tři myslitele spojuje 
víc než cokoliv jiného (ač vycházejí z praotce nejrůznějších polarizací  Fr.Meineck). Co se týče 
samotného Patočkova pojetí „krize“ – netroufám si s diplomantem polemizovat už proto, že mé 
vlastní stanovisko bylo v odborné polemice podrobeno nevlídné kritice kolegů. Nicméně stále se 
domnívám,  že Patočkův „frontový otřes“ je spekulace filosofa v dobře vytopeném bytě. Nietzsche 
absolvující zavěšení na háku v gestapácké mučírně jako pouhý kus masa a chuchvalec bolesti by o 
vůli k moci a pěstění nadčlověka uvažoval pravděpodobně také jinak. 

Vzdor svým výhradám k předložené práci (doplnil bych je o nedostatky v sekundární literatuře, v níž 
tu a tam chybí i práce podstatné, např. T. Hermann: E. Rádl a české…., 2002), nemám problém ji 
doporučit k obhajobě a navrhuji hodnocení, alespoň při pěkném počasí, stupněm velmi dobře. 
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