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POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE BARBORY BIZUBOVÉ 

NÁBOŽENSTVÍ A MORÁLKA: POJEM BOHA V KANTOVĚ PRAKTICKÉ FILOSOFII 

 

Autorka si vytkla za cíl zmapovat vztah boha a morálky v Kantově filosofii a specifičnost 

Kantova pojetí náboženství. Cestou k tomuto cíli je rozbor dvou klíčových textů Kantovy 

praktické filosofie (Základy metafyziky mravů a Kritika praktického rozumu) a pozdního spisu 

Náboženství v mezích pouhého rozumu. 

 Ve výkladu Základů jsou představeny úhelné principy autonomní morálky, povaha 

kategorického imperativu a zájem, který má člověk jako občan „dvou světů“ na mravních 

ideách. S pomocí Kritiky praktického rozumu pak autorka načrtává antinomický vztah, do 

něhož se dostává mravnost a touha po štěstí a správně zdůrazňuje, že pojem nejvyššího dobra, 

který pro Kanta tvoří nutný předmět vůle, mu dovolil mu překlenout pomocí postulátů 

nesmrtelnosti duše a existence boží rozpor mezi oběma protichůdnými motivacemi, aniž byla 

ohrožena suverenita mravního zákona. Zároveň je tím základním způsobem určen vztah mezi 

morálkou a náboženskou vírou.  

 Barbora Bizubová zkoumá potenciální rozpory mezi zákonodárstvím rozumu a 

představou boha jako zákonodárce a líčí z různých úhlů, jak se Kant možné heteronomii 

vyhýbá. Výsledné nekonfliktnosti je ovšem dosaženo tím, že se Kantovi víra v podobě 

postulátů praktického rozumu stává především výrazem potřeby lidského subjektu, aby 

mravnost byla potenciálně slučitelná se štěstím.  

 Ve třetí části, věnované spisku o náboženství, je explicitněji předvedeno, že morálka je 

s náboženstvím nejen slučitelná, nýbrž že k němu nutně vede, že ho zakládá, že však nelze 

naopak morálku zakládat na náboženství. S tím jsou spojena i rozlišení vymezující vztah 

přirozené (rozumové) víry k historickým náboženstvím, zejména ke křesťanství a k otázkám 

zjevení a dogmatiky.  

Jakožto hlavní rysy Kantovy filosofie náboženství tak vystupují jednak 

nezpochybnitelný primát morálky, jednak trvání na teoretické neprokazatelnosti boží 

existence, jež má za následek nutnost jejího praktického postulování. V této souvislosti se 

objevuje pozoruhodná myšlenka, že dokazatelnost Boží existence by mohla Kantovi 

zpochybnit autonomii vůle (40).   

Při obhajobě bylo třeba mj. vyjasnit: co přesněji znamená kategorie smysluplnosti či 

smyslu, která se objevuje jako vlastní důvod postulování boha a jeho zákonů jakožto zákonů 

morálky? („Pojem Boha našemu morálnímu jednání, které je samo o sobě dobré, dodává 

smysl, jejž mravnost sama nemůže zajistit“, str. 39). 

 Na straně 41 se praví: „Teprve když však přidáme sociální prvek, musíme 

předpokládat, že existuje vyšší zákonodárce“; to vypadá jako „silnější“ argument, než je užit 

ve vztahu k morálce jednotlivce. Není však Boha potřeba ve vztahu ke společenství ze zcela 

stejného důvodu, jako je postulován u individuální morálky, totiž aby byla zachována 

možnost uskutečnění něčeho, co není v lidských silách? Zatímco v prvním případě je to 

naděje na blaženost, v druhém na vládu mravnosti ve společenství.  
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Hrozí opravdu, že by Kant mohl být považován za „individualistu“? (42)V jakém 

významu? Je bez dalšího udržitelná formulace: „Pokud by nejvyšší dobro nebylo možné, 

nebyla by možná ani mravnost? (18)?  

Autorce práce se podařilo zpracovat své téma s porozuměním celkovým souvislostem 

Kantova systému, zvolit opravdu relevantní myšlenkové motivy a předvést, jak se u Kanta 

vyvíjejí. Její výklad je srozumitelný, přesvědčivý a podložený vhodně vybranými komentáři a 

studiemi. I když by se některé z problémů bylo možné sledovat detailněji či přesněji, 

domnívám se, že v žánru bakalářské práce zvládla B. Bizubová své téma mimořádně dobře. 

Formulační či jiné nedostatky jsou zcela marginální. Germanistická průprava umožnila B. 

Bizubové pracovat s originálem Kantova spisu o náboženství a nebýt tedy odkázána jen na 

překlady. Snad jen v jediném případě se mohla (již existujícího) překladu držet: Kantův 

předkritický spisek Träume eines Geistersehers, který Gustav Zába přeložil roku 1919 jako 

Sny duchovidcovy vyloženy prostředkem snů metafysiky, překládá sama značně volně jako 

„Spiritistické sny“ (str. 10). 

 Jak snad z výše uvedeného vyplývá, hodnotím bakalářskou práci B. Bizubové 

jako výbornou.  
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