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Centrální otázka práce pana Práška zní: „Jak je v Kantově teorii možné, že si konečná a v 

čase jednající bytost svobodně, a tudíž nezávisle na časových podmínkách, volí svůj 

charakter?“ (str. 2) Aby mohl svou otázku kvalifikovaně položit a zodpovědět, předvádí autor 

nejprve problém svobody načrtnutý ve třetí antinomii Kritiky čistého rozumu a poté přechází 

na vlastní půdu praktické filosofie a věnuje se důkazu existence svobody z morálního zákona 

a spolu s tím ztotožnění transcendentální svobody s autonomií. Po těchto přípravách řeší již 

vlastní problém svobodné volby charakteru, přičemž využívá především Woodovy a 

Allisonovy interpretace. Konfrontuje tedy Woodův ‚metafyzický‘ výklad s Allisonovým 

pojetím svobody jako regulativní ideje a na základě této konfrontace se snaží dospět k 

vlastním řešení problému.

Autor se vcelku se zvoleným tématem vyrovnává uspokojivě, orientuje se v Kantových 

náročných výkladech (i když přitom nevyužívá originálních textů) a stejně tak kvalifikovaně 

čte a tlumočí práce (vhodně zvolené) kantovských interpretů. 

V závěru předkládá řešení spočívající na rozlišení inteligibilního charakteru a charakteru 

jakožto předpokladu naší morality. Cituji: „To, že si volíme charakter inteligibilní, primárně 

znamená, že jsme svobodné a odpovědné bytosti. Zároveň s tím je nutné mít na paměti, že se 

nejedná o vědomé rozhodnutí, nýbrž spíše o naši přirozenost, která je každému z nás vlastní a 

která vposled ovlivňuje naše konkrétní jednání. Proto by toto jednání mohlo být jiné, 

kdybychom byli někým jiným. Jednání ale zdaleka není určeno pouze tím, jakou jsme věcí o 

sobě, nýbrž velmi záleží také na empirických podmínkách, na které naše přirozenost 

‚reaguje‘.“ (str. 29–30) Autorovo řešení mě neuspokojuje, protože sčítá hrušky a jablka, tj. 

nezprostředkovaně spojuje charakter ‚o sobě‘ a empirické podmínky. Neuspokojuje mě však 



podobně jako řešení Woodovo, Allisonovo či jakékoli jiné, na něž jsem kdy narazil (včetně 

mých vlastních pokusů o bezrozporný výklad tohoto problému). V základu neúspěšnosti 

těchto interpretací je po mém soudu absence kompletní rozumové hypotézy světa věcí o sobě 

v samotné Kantově kritické filosofii: nikde v Kantových textech není ani dotčena

problematika vzájemného působení ‚substancí o sobě‘ či obecněji problém ‚inteligibilní 

dependence‘ (pochopitelně v modu rozumové hypotézy). Proto práci pana Práška v žádném 

případě nezavrhuji, naopak oceňuji ji jako inteligentní a korektní pokus uspokojivé řešení 

najít. Její přínos vidím osobně v tom, že i ona ze své vlastní perspektivy ke zmíněné hluboké a 

nikoli nahodilé, konstitutivní ‚vadě‘ Kantovy kritické filosofie nepřímo poukazuje. (Zde by 

nejspíš bylo pro autora zajímavé přihlédnout k pokantovské filosofii, mám na mysli 

především Fichtův Základ všeho vědosloví a v navázání na něj Schellingův Systém 

transcendentálního idealismu.)

Kromě této zásadní výhrady (v kolegiální diskusi, nikoli v hodnocení žáka učitelem), 

mám k posuzované práci jen drobnosti – podněty, připomínky –, z nichž zmíním dvě:

1) Autor – domnívám se – poněkud zatěžuje ‚konflikt‘ nečasové volby charakteru a 

morálního progresu (či obecněji změny smýšlení a rozhodování vůbec): v inteligibilním světě 

(ve věčnosti) není sice možná změna, ale nějaký ekvivalent změny zde myslitelný je (i když 

nikoli pozitivně). 

2) Autor až příliš rychle přechází Kantovo odmítnutí ‚komparativního‘ pojmu svobody

jakožto činnosti ‚ze sebe‘ (zvl. pozn. 39, str. 8). K jeho výkladu nemám výhrady, jen mi v 

něm chybí vyzdvižení toho, jakým způsobem Kant fakticky zmíněný pojem činnosti ‚ze sebe‘

(narozdíl od ‚komparativního‘ pojmu svobody) nikoli zavrhuje, nýbrž upřesňuje. 

Práci pana Práška považuji za zdařilou, doporučuji ji k obhajobě a jako výchozí hodnocení 

– vzhledem k autorově uspokojivé a přínosné práci s velmi náročným tématem – navrhuji 

výbornou. 

V Praze, dne 14. 8. 2010

Mgr. Richard Zika, Ph.D.




