
Ján Pavlík: Oponentský posudek disertační práce Ing. Ondřeje Čapka
„Skotské osvícenství: Jak víra a krása zrodily vědu a kapitalismus“

Nesporným kladem Čapkovy disertační  práce je šíře jeho badatelského 
záběru; zpracoval úctyhodné množství primární i sekundární literatury, uvedl do 
českého  jazykového prostředí  řadu doposud  málo  zpracovaných,  resp.  vůbec 
ještě nezpracovaných témat a vytvořil vskutku obsažné dílo, které se může stát 
dobrou  pomůckou  pro  další  badatele,  kteří  se  budou  tématem  skotského 
osvícenství  zabývat.  Co se  týče aktuality  tématu,  autor  (v  závěru)  správně  a 
příhodně  zmiňuje  smithovské  inspirace  rozpracovávané  v experimentální 
ekonomii (V. Smith), dále nedávné objevy neurověd, které i v antropologických 
ohledech potvrzují  některá Smithova filosofémata atd. Ovšem i kdyby nebylo 
těchto konkrétních podob návratu k A. Smithovi, jeho dílo patří k těm pilířům 
teoretického  uchopení  modernity,  jež  je  nutné  neustále  znovu  a  znovu 
promýšlet.  

Ohledně cílů práce je nutné konstatovat, že doktorand si výzkumný cíl (v 
pravém slova smyslu) vůbec nevytyčil; místo toho nalézáme v krátkém úvodu 
pouze  popis  obsahu  a  struktury  práce.  Pokud  mělo  být  cílem  práce  to,  co 
napovídá  název  –  ukázat  náboženské  kořeny  vzniku  (ducha)  kapitalismu  a 
nábožensko-filosoficko-estetické základy jeho teoretické reflexe – pak lze říci, 
že  doktorand  kolem  naplnění  tohoto  cíle  sice  krouží,  avšak  explicitně  ho 
nedosahuje; můžeme jen vytušit, že A. Smith chce mj. ukázat krásu spontánního 
řádu kapitalismu, jež se nezjevuje smyslům, nýbrž má povahu inteligibilní, tj. 
vyžadující  teoretického  nahlédnutí.  A  je  též  víc  než  zarážející,  že  u  práce 
nazvané tak, jak je nazvaná, schází v soupisu sekundární literatury klíčové dílo 
Maxe  Webera.  Ani  samotné  řazení  témat  v práci  nedává  možnost,  aby  cíl 
sugerovaný názvem došel  naplnění,  neboť  doktorand se  zabývá Smithovým 
Bohatstvím národů dřív, než přikročí k analýze jeho dalších filosofických spisů.

Nutno  také  říci,  že  v práci  chybí  explicitní  metodologická  reflexe. 
Rekonstruujeme-li  zpětně  doktorandův  přístup  z hotového  díla,  dospějeme 
k závěru,  že práce má povahu jakési  srovnávací  doxografie,  v níž se  autorův 
vlastní  přístup  uplatňuje  jen  v několika  komentářích  či  digresích,  které  mají 
ovšem také spíše doxografický charakter; totéž platí dokonce i o závěru.  Pokud 
autor  vykládá  prezentované  autory,  nejde  obvykle  o  interpretace  vedené 
z nových hledisek: doktorand se v nich opírá převážně o sekundární literaturu. 
Autorův  přínos  se  tedy  redukuje  na  výběr  prezentovaných  myšlenek  a  na 
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způsob,  jímž jsou juxtaponovány. Jako ilustraci  lze uvést  str.  173,  kde autor 
uvádí „závěrem porovnejme imaginární a matematické objekty lidské mysli. Lze 
tvrdit“  – a poté následuje v textu obsáhlý citát z české sekundární   literatury, 
který ovšem jen reprodukuje stanovisko Poppera či Frega. U zmíněných digresí 
lze těžko nalézt souvislost s hlavní linií vývoje textu (např. proč se při srovnání 
Huma a Descarta  dostává  až k Husserlovi  a  Brentanovi  nebo jaký smysl  má 
v celku díla digrese o „fikčních světech a totalitě“). Autorovi disertační práce 
výrazně chybí smysl pro syntetický přístup.

I když byla výše vyzdvižena šíře autorova záběru, přesto v jeho obrazu 
doby skotského osvícenství  chybí  jedna důležitá  komponenta,  a  sice  analýza 
anglické  beletrie  a  básnictví  –  měla  by  tam  patřit  tematizace  fenoménu 
„Augustovského věku“  (který byl mimochodem v české odborné literatuře již 
zmíněn), analýza vlivu Samuela Johnsona, zrod sentimentalismu atp. Co se týče 
sekundární  literatury,  je  sice  bohatá,  ale  scházejí  u  ní  promyšlenější  kritéria 
výběru: kromě zmíněného M. Webera chybí i klíčová díla F. A. von Hayeka 
(Osudná domýšlivost, články věnované přímo Smithovi a Humovi atd.), který ve 
20. století nejvýrazněji přispěl k renesanci odkazu skotského osvícenství.

Práci  lze  také  vytknout,  že  jí  scházejí  fundamentální  teoretická 
východiska  ke  zpracování  jednotlivých  tematických  okruhů.  Např.  v případě 
individualismu  nenajdeme  vymezení  pojmů,  jako  jsou  „ontologický 
individualismus“ či „metodologický individualismus“;  skutečnost, že autorovi 
chybí  jeho  vlastní  konceptuální  rámec  individualismu  (tj.  takový,  který  by 
nesplýval s tím, co si o individualismu mysleli autoři, které rozebírá), resp. že 
obsah tohoto  pojmu považuje  za  samozřejmý,  pak vede  např.  k tomu,  že  na 
jedné  straně  charakterizuje  skotské  myšlení  nástupem  či  rozvojem 
individualismu,  na straně druhé však rozsáhle tematizuje Humův koncept Já, 
který je naopak  v příkrém protikladu vůči ontologickému individualismu (např. 
karteziánského  typu).  Je  s podivem,  že  ve  svých  interpretacích  skotských 
filosofů autor nepoužívá v češtině již zažitý Hayekův termín „spontánní řád“, 
resp. že neuvádí důvody, proč se tohoto termínu zříká.

Autor má potíže i s udržením terminologické jednoty; zmíní sice např., že 
u Smithovy „conjectural history“ existuje české převedení v podobě „teoretické 
historie“,  nicméně  dále  v textu  používá  daleko  méně  vhodný  překlad 
„spekulativní  historie“  a  poté  ještě  naprosto  nevhodné  převedení  „smyšlená 
historie“;  navíc  neví  o  Hayekově  transpozici,  v níž  se  „conjectural  history“ 
vyjadřuje spojením „metoda racionální rekonstrukce“.  Autor má problémy i s 
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transpozicí  anglických  či  francouzských  termínů  a  jmen  do  české  odborné 
terminologie  („Abbé  Dubois“,  potíže  se  skloňovním  jména  Montesquieu, 
chybný tvar „přirozeně-právní“, tvary jako „Leibnic“, „kausalistický“, „externí 
smysly“ atd.) Objevují se i některé stylové vulgarismy jako „bavíme se“ (str. 
108), či „nabourat“. Gramatická úroveň textu je jinak relativně slušná.

Kromě těchto nedostatků obsahuje text řadu velice pochybných tvrzení. 
Jde  například  o  sdělení,  že  Smithův  „nestranný  pozorovatel“  je  odvozen  od 
Machiavelliho,  které  se   patrně  zakládá  na  nepochopení,  že  slovo  „virtù“ 
v renesančním užití má jiný význam než anglické „virtue“ v chápání skotských 
filosofů.  Dále  nalézáme  kategorické  tvrzení,  že  Adam  Smith  nezná  pojem 
evoluce  –  autor  by  je  měl  zkonfrontovat  s Hayekovým  výrokem  v Osudné 
domýšlivosti, že právě četba Smithovy  Teorie mravních citů přivedla Darwina 
k jeho  evoluční  teorii.  Na  str.  192  doktorand  uvádí,  že  Patočkova  koncepce 
přirozeného světa znamená možné odmítnutí  existence dalších smyslů, což je 
velmi  simplifikované  pojetí  této  koncepce;  hned  poté  následuje  kategorické 
tvrzení, že „přirozené pochopení světa je determinováno vědou“,  jehož uvedení 
(zejména  v souvislosti  s tím,  že  doktorand  se  častěji  odvolává  na  Patočku, 
Heideggera  i  Husserla)  vyžaduje  obsáhlé  zdůvodnění,  které  ovšem  v textu 
schází. U zmínky o Arbesově romanetu  Newtonův mozek by si doktorand měl 
povšimnout Šaldovy kritiky, která zdůrazňuje Arbesův suchý racionalismus.

Přes všechny zmíněné nedostatky lze konstatovat,  že Čapkova práce je 
přínosná  pro  české  myšlení;  je  navíc  plodem  hluboké  zaujatosti  tématem  a 
výsledkem tvrdé práce, která – ač příliš neposvěcena metodickými principy – je 
přesto prací poctivou a užitečnou. 

Doporučuji proto práci Ing. Ondřeje Čapka „Skotské osvícenství: Jak víra 
a  krása  zrodily  vědu  a  kapitalismus“  k obhajobě  před  příslušnou  oborovou 
komisí.
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