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Josef Novák: K prehistorii vědy o prostoru: geneze  zeměměřičství a její vliv na 

odmytologizování náboženství 

 

Bakalářská práce 

 

Posudek vedoucího práce 

 

 

Předložená práce se odchyluje od běžného standardu tím, že její autor je už vyzrálý a 

samostatný myslitel s nezanedbatelnou publikační činností v oblasti filosofie dějin. Tato 

bakalářská práce se tedy vyznačuje širokým odborným záběrem, který svědčí o autorově 

sečtělosti a dobré orientaci v současné literatuře, týkající se nejen aktuálního tématu, a 

spisovatelskou zběhlostí, odrážející se v kompaktnosti textu, stylistické vytříbenosti a 

gramatické bezchybnosti. Tím je dáno, že jakákoli polemika může probíhat pouze a jen na 

rovině věcné a obsahové. 

 Základním argumentačním východiskem autora je patočkovská představa o 

předdějinném obecném lidství a dějinnosti evropské civilizace, tj. revoluční přechod od 

myticko-přirozeného stavu člověka k jeho sebeuvědomění jako dějinné, tedy mravně 

odpovědné bytosti. Autor tady poukazuje i na podobné eliadovské pojetí, založené na rozdílu 

mezi posvátným (cyklickým) a profánním (lineárním) časem, z nichž první se týká především 

archaických, tedy „předdějinných“ společností, a druhý dějinné židovsko-křesťanské 

civilizace s nezastupitelným helénským vlivem. V práci jde ovšem především o vylíčení 

postupného zvládání lidského životního prostoru, který, analogicky s proměnou vnímání času, 

se mění z mytického, kvalitativně-orgiastického prostředí lidského pobytu v kvantitativně 

uspořádaný svět, jemuž vládne řád, spravedlnost a odpovědnost. K této změně dochází podle 

autora pod vlivem postupné emancipace lidského myšlení od bezprostřednosti vjemů a 

prožívání momentálních situací a s rostoucí retenční a protenční schopností se lidská mysl 

stále více orientuje na privilegovaných a posléze ideálních tvarech. V kombinaci s nálezem 

nesubstanciální veličiny, čísla, a rozvojem matematiky se stává zpočátku jednoduchá metoda 

opakovaného vyměřování ploch rozvinutým způsobem zvládání trojrozměrného prostoru, 

jeho ideální projekce a zpětné praktické aplikace. Na rozdíl od obvyklého vnímání Řecka jako 

kolébky vědeckého (matematicko-filosofického) myšlení a židovsko-křesťanské tradice jako 

zdroje lineárního vnímání času s jeho eschatologickým, a tedy i mravním rozměrem, klade 

autor počátky takto chápaného světa už do starověkého Egypta. Fascinace starým Egyptem, 
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zejména jeho zeměměřičstvím, architekturou a monumentálním uměním, je vůbec typická pro 

tuto práci. 

 Jak už bylo řečeno, práce je vystavěna na určitých předpokladech, kterým je věrná, a 

možná kritika se musí tedy zaměřit především na tyto předpoklady: 

- Je představa předdějinnosti a dějinnosti lidstva stále udržitelná? 

- Není autorovo téměř „historicko-materialistické“ (omlouvám se za tento termín, ale 

vzhledem k životním zkušenostem autora předpokládám, že porozumí a nebude to brát 

úkorně) pojetí lidských dějin poněkud v napětí s tímto prvním předpokladem? 

- Není chápání lidské racionality jako kvantifikující a uspořádávající (v kontrastu se 

spontánní a orgiastickou emocionalitou) příliš úzké? 

- Lze skutečně vidět přímé a bezprostřední spojení mezi zeměměřičstvím, resp. 

geometrizací prostoru, a odpovědností, resp. posunem k novému pojetí náboženství a 

společnosti? 

- Byl to skutečně Egypt, kdo sehrál klíčovou úlohu v takto chápané radikální proměně 

společnosti a jejího sebeporozumění?  

Uvádím jen několik možných otázek, které se v souvislosti s touto prací vynořují, jakožto 

námět pro diskusi nad prací během obhajoby. 

 

1. Struktura argumentace: 

Práce vychází z jistých předpokladů, které však nejsou výslovně uvedeny a vynořují se až 

v průběhu četby. Z toho vyplývá určitá nejistota, pokud jde o argumentační provázanost, a 

nutnost zpětně dohledávat odkazy. Z tohoto hlediska není argumentační linie vždy jasná. 

Překážkou je i přílišná šíře záběru, která (jinak samozřejmě obdivuhodná) komplikuje 

orientaci v textu a ztěžuje jeho pochopení. 6 bodů. 

 

2. Formální úroveň: 

Až na drobná přehlédnutí (s. 24: za třetím předpokladem následuje pátý) téměř bezchybná. 8 

bodů. 

 

3. Práce s prameny: 

Autor uvádí velké množství odkazů, někdy možná zbytečně zabíhá do vzdálenějších oborů, 

což rozmělňuje původní argumentaci. 7 bodů. 

 

4. Vlastní přínos: 
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Práce bezpochyby velmi svébytným způsobem nastiňuje téma, které je málo zpracováno, a 

přináší závažné argumenty pro autorem zvolenou koncepci. 8 bodů. 

 

5. Obecný přesah práce: 

Práce je velmi inspirativní i poučná pro někoho, kdo se tímto tématem nezabývá. 8 bodů. 

 

Celkem: 37 bodů. 

 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborná. 

 

 

V Praze dne 6. června 2013 

 

PhDr. Milan Lyčka, Ph.D. 

Ústav filosofie a religionistiky 


