
Oponentní posudek diplomové práce bc. Marie Hodinkové: „Smysl života v díle Karla 

Čapka“ 

 

V Úvodu určuje autorka cíl své práce takto: „Cílem mé práce je objasnit problematiku smyslu 

života, tak jak se na ní díval Karel Čapek.“ 

Autorka nejprve sleduje autobiografické souvislosti a kontext života Karla Čapka, v dalším si 

všímá filosofických zdrojů jeho myšlení a konečně ve třetí části na vodítku děl Obyčejný 

život a Život a dílo skladatele Foltýna rozebírá téma smyslu života v Čapkově pojetí. 

Autorka zdařile sleduje a reprodukuje problematiku na povrchové úrovni, tj. s pomocí pojmů, 

které Čapek sám používá, nesnaží se ovšem téměř nikde proniknout pod povrch těchto pojmů 

Čapkem užívaných, vyložit tyto pojmy samotné a porozumět skrze ně celku, z něhož Čapek 

myslí. Jinak řečeno, chybí jakýkoliv odstup od autora, který je ovšem podmínkou možnosti 

opravdové interpretace. V první části bylo např. možno položit si otázku, odkud (z jaké 

dějinné souvislosti) jsou ony ideály, ke kterým Čapek dochází – dejme tomu, že Čapek 

vychází z ideálů, na nichž budovali novou republiku její zakladatelé (s. 16), že tedy vychází 

z jisté již ustavené půdy – neznamená to, že život, který by se odehrával na jiné půdě, by 

musel mít podobu života bojujícího o ideály, tj. každopádně by neodpovídal figuře 

„obyčejnosti“? Dále, zda onen šok z Mnichova, který Čapka vskutku smrtelně zasáhl, 

neindikuje nějaké vnitřní nevyřešené problémy celkového nasměrování jeho myšlení, 

předpokladů, z nichž vychází, zda nelze dohledat v jeho myšlení nějakou slepou skvrnu, která 

mu bránila vidět, co přijde, přestože dobře viděl oním nacistickým směrem. Ve druhé části 

opět pouze referuje Čapkovu filosofii z jeho textů, aniž by přitom stála alespoň poněkud na 

vlastních nohou. Jaké jsou předpoklady pragmatické filosofie? Co znamená „užitečnost“? Jak 

je pochopeno „dobro“ v této užitečnosti? Když kupř. autorka cituje: „člověk má vždy jednat 

sám za sebe, nikoli jménem něčeho nebo nějaké obecné pravdy“ (s. 33), co to znamená toto 

sebe? Je to jednotlivé já protikladu k obecnu? Ale nebyla by potom citovaná věta též jistou 

„obecnou pravdou“? 

A dále: co je to pro Čapka „hodnota“? Jak je vůbec možné, abychom se k něčemu vztahovali 

jako k hodnotě? Zmiňuje-li autorka ony teze „že úskalí hodnocení je v tom, že je vždycky 

subjektivní a prováděné z naší pozice“ (s. 49) a že „Než začneme hodnotit, máme poznávat“ 

(s. 49), jaký je potom vztah mezi poznáním a hodnotou? Není také poznání „vždycky 

subjektivní“? A pokud ne, jak by bylo schopné překročit svou relativnost? A konečně, jestliže 

poznání je schopno dosíci věci samotné (jak hezky autorka ukazuje, Foltýn právě nesměřoval 

k věci, ale k epifenomenálnu), není potom ono samo nejvyšší hodnotou? Zamyšlení nad 

těmito otázkami (které vůbec nemají sugerovat odpověď!) mi v práci chybí. 

I přes tyto spíše doplňující otázky se autorce podařilo napsat jednotnou práci a ukázat mnohé 

důležité souvislosti, zahlédnutelné na protikladu postav. 

 

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji (s přihlédnutím k diskusi nad otázkami) 

hodnocení velmi dobře. 

 

Trutnov, 18. prosince 2013       David Rybák 


