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V předložené práci má jít o analýzu theologické ideje v rámci Kantovy etiky. Za tímto účelem 

zkoumá autorka tři spisy: Základy metafyziky mravů, Kritiku praktického rozumu a 

Náboženství v mezích pouhého rozumu. Přechody mezi jednotlivými kapitolami jsou 

motivované a zdůvodněné. Autorka prokazuje vcelku slušnou kompetenci a porozumění 

základním motivům a argumentům, které Kant předkládá ve zmíněných spisech, včetně 

systematických posunů, k nimž v nich dochází. Volba sekundární literatury a práce s ní jsou 

na slušné úrovni. (V této souvislosti nerozumím jedné věci: autorka pracuje v rámci 

sekundární literatury i s německými autory, umí tedy německy, avšak s Kantovými spisy 

pracuje v českých překladech (kromě spisu o náboženství). Tím nepochopitelně snižuje 

úroveň celé práce, neboť práci s primární literaturou v originále je třeba nesporně považovat 

za klad.) 

Základní otázka celého zkoumání je následující: Nesnižuje Kant význam své nauky o 

kategorickém imperativu a autonomii vůle tím, že k nim připojuje postulát boží existence jako 

jakýsi dodatečný motivační potenciál k realizaci jen těch jednání, jejichž maximy odpovídají 

požadavku zobecnitelnosti uvedeném v kategorickém imperativu? A není tím oslabena 

autonomie vůle takto jednajícího subjektu? Tímto základním tázáním motivuje autorka 

přechody mezi jednotlivými částmi práce, tj. ptá se, zda můžeme na půdě daného spisu 

považovat formulovanou otázku za úspěšně zodpovězenou. Toto systematické vedení práce 

považuji za její podstatný klad. Ten je však poněkud oslaben tím, že na položenou otázku lze 

dát odpověď již na úrovni Kritiky praktického rozumu: v případě theologické ideje jde o 

postulát, který není konstituvní z hlediska samotné mravnosti našeho jednání, což Kant 

podobně jako v první kritice ve vztahu k idejím čistého rozumu a jejich pouze regulativní 

funkci z hlediska naší zkušenosti ošetřuje termínem „als ob“: máme jednat tak, jako by

existovala nejvyšší instance, která bude sankcionovat veškeré naše jednání. Samotná položená 

otázka po funkci theologické ideje v rámci etiky však není předmětem Kantových úvah 

v Základech metafyziky mravů. Ve spisu o náboženství akcentuje Kant jiné souvislosti 

theologické ideje než její funkci postulátu čistého praktického rozumu, a sice zejména její 

souvislost s naukou o radikálním zlu v lidské přirozenosti. V případě prvního Kantova 

etického spisu, Základy metafyziky mravů, se vůbec klade otázka, proč se jím autorka zabývá, 



když sama správně konstatuje, že existenci Boha a jeho zásahy do světa morálky vůbec 

netematizuje (str. 10). Mimochodem: ani tato formulace není příliš šťastná, neboť existence 

Boha není tématem ani Kritiky praktického rozumu. Jde totiž o problém, který Kant považuje 

za vyřešený již svou první kritikou, kde ukazuje, že existence Boha je pouze ideou čistého 

rozumu, s příslušnou regulativní funkcí. Ve druhé kritice tedy není a nemůže být otázkou 

samotná existence Boha, nýbrž je zde kladena jen a pouze otázka, jakou funkci má 

theologická idea z hlediska našeho praktického jednání, s tím, že odpověď je obdobná jako 

v případě první kritiky: funkci má pouze regulativní. Rovněž se domnívám, že rozdíl Základů

a druhé kritiky není korektně popsán, když autorka řekne, že na rozdíl od Základů se ve druhé 

kritice již neklade otázka: Co mám dělat? (Was soll ich tun?). V obou spisech klade Kant 

otázku po našem jednání ve formě: Jak mám jednat? (Wie soll ich handeln?), jak o tom svědčí 

hlavní věta ve formulacích kategorického imperativu: „Jednej tak, aby…“ („Handle so, 

dass…“).  Do kontextu této otázky ve druhé kritice pak dobře zapadá nauka o postulátu boží 

existence, kde je použita místo spojky „aby“ („dass“) spojka „jako by“ („als ob“), která, jak 

jsem již zmínil, indikuje regulativnost theologické ideje. S tím souvisí opět ne zcela korektní 

shrnutí výsledku Základů: podle autorky je výsledkem „čistě formální kategorický imperativ, 

který nám neříká ani co máme dělat, ani pro co.“ (str. 17). Kat. imp. ale říká, co máme dělat: 

máme dělat následující: máme jednat jen podle maxim, které jsou zobecnitelné pro všechny 

jednající, u kterých tedy můžeme chtít, aby podle nich mohli jednat všichni. (S námitkou, že 

kat. imp. je jen formální a neumožňuje odvozovat konkrétní maximy jednání se dobře 

vypořádává J. Ebinghaus). Mezi Základy a druhou kritikou nepochybně rozdíly existují, ale 

nikoliv v tomto základním. Rozdíly jsou zejména tyto: Kant sjednocuje různé formulace kat. 

imp. do  jedné jediné, přichází s naukou o faktu rozumu a úctě před zákonem, a s naukou o 

postulátech. Je přitom zjevné, že teprve naukou o postulátech navazuje na svou nauku o 

idejích čistého rozumu z první kritiky, a tudíž je teprve druhá kritika tím spisem, ve kterém se 

Kant vyrovnává s otázkou po funkci theologické ideje v rámci své etiky. 

Mám ještě několik podružnějších výhrad: 1. Formulace jsou místy emocionálně 

zatížené. 2. Na str. 8 mluví autorka o poznatcích „na úrovni teoretické a praktické“. To je 

v lepším případě matoucí. 3. Někde chybí argumenty (proč máme ideu Boha posuzovat podle 

jiných pravzorů? Co jsou to pravzory? Co má autorka vlastně na mysli?; nebo: proč vede 

určení vůle smyslovými podněty jen k relativnímu dobru? A co to vlastně znamená?; dále: 

proč nejvyšší dobro nutně (sic!) zahrnuje blaženost?; a proč má být individualismus 

v Kantově etice obavou?). 4. Na str. 24 končí kapitola citátem, k němuž postrádá čtenář 

odpovídající komentář. 5. Autorka zmiňuje místo ze spisu o orientaci v myšlení (str. 33), 



který však necituje a není ani uveden v literatuře. Totéž se týká spisu o osvícenství (str. 40). 6. 

Důvod (str. 41), proč autorka zmiňuje přesun od individuální etiky k etice sociální, mi připadá 

vnějškový. Měla by autorka nějaký důvod, který by souvisel vnitřně s rozvíjenou 

argumentací? 7. Domnívám se, že na str. 31 autorka revokuje výsledek, k němuž již sama 

dospěla interpretací úvah ve druhé kritice, totiž že postulát boží existence nepředstavuje 

oslabení nauky o autonomii vůle. Snad aby získala dodatečnou motivaci k přechodu od druhé 

kritiky ke spisu o náboženství?  

Z uvedených důvodů navrhuji hodnotit práci jako velmi dobrou.
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