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Věc: vyjádření školitele k disertační práci Mgr. Jakuba Nováka 
 
 
Název: Soudnost a jednání. Studie k problému souzení u Arendtové a Gadamera  
 
 
Disertační práce Jakuba Nováka se zaměřuje na myšlení dvou klíčových postav filosofie 20. 
století, Hanny Arendtové a Hanse-Georga Gadamera, přičemž systematicky sleduje motiv 
souzení (soudnosti) jakožto praktického fenoménu, totiž ve vztahu k jednání. O konfrontaci 
těchto dvou autorů ve vztahu k pojmu „soudnosti“ se, pokud vím, ve srovnatelném rozsahu 
zatím nikdo nepokusil. 

Jakub Novák ve své práci postupuje metodicky a s velkým porozuměním pro různost 
zkoumaných koncepcí. V úvodu rozliší různé významy pojmu „soudnost“, aby ukázal, na 
které z nich se práce zaměří. Tři části disertační práce pak blíže zkoumají jednotlivé aspekty 
soudnosti: (1.) úloha existujících pravidel při souzení (posuzování), (2.) nárok soudnosti 
(úsudku) na platnost, (3.) úloha, již v usuzování hrají druzí. Jakub Novák přihlíží nejen ke 
koncepcím H. Arendtové a H.-G. Gadamera, ale i k jejich zdrojům a ke způsobu, jímž si je 
osvojují (např. Kantova Kritika soudnosti v případě H. Arendtové). K přednostem práce lze – 
kromě systematičnosti a velkého porozumění zkoumaným naukám – přičíst i závěr, v němž 
se autor nesnaží považovat vymezení soudnosti a určení jejího vztahu k jednání za vyřešené 
otázky, nýbrž s citem pro meze zkoumaných nauk upozorňuje na jejich přínos, který spatřuje 
v apologii specifické podoby rozumu, totiž praktické soudnosti jakožto neredukovatelné na 
jiné formy racionality. 
 Mgr. Jakub Novák v průběhu svého doktorského studia pracoval na Grantu GA UK 
"Problém morální soudnosti mezi hermeneutikou a filosofií jednání" (2009-2010, hodnocen 
jako splněný) a vydal několik publikací v oboru. 

 NOVÁK, Jakub: “Understanding and Judging History. Hannah Arendt and 
Philosophical Hermeneutics”, in: META, Journal for Hermeneutics, Phenomenology 
and Practical Philosophy 2 (2010), str. 481-504. 

 NOVÁK, Jakub: “Práce, holý život a ztráta světa u Hannah Arendtové, in: J. Kuneš a M. 
Vrabec (eds.), Člověk a jeho svět, Filosofický pojem světa od novověku po dnešek, 
Praha: Filosofia, 2009, str. 309-329. 

 NOVÁK, Jakub: “Hannah Arendt. Responsibility and Judgment” (recenze), in: Reflexe 
36, str. 133-140. 

 NOVÁK, Jakub: “Hannah Arendt. The Promise of Politics” (recenze), in: Reflexe 37, str. 
125-131. 

 NOVÁK, Jakub: “Hannah Arendt. Jewish Writings”  (recenze), in: Reflexe 39, str.149-
155. 
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Aktivně vystoupil na několika konferencích s následujícími příspěvky: 

 „Vztah etiky a politiky v myšlení Hannah Arendtové", konference "Etika a politika" 
pořádaná FF Prešov, 2010. 

 "Role experta v pojetí politiky Hannah Arendtové". Konference "Liberalismus a jeho 
demokratický deficit", FF UK, 2010 

 "Problém solidarity v myšlení Hannah Arendtové". Konference k výročí vydání spisu O 
revoluci, FF UK, 2012. 

 
V zimním semestru 2009/2010 jsem s kolegou Novákem vedl výběrový kurz Liberálové a ti 
druzí, v následujícím semestru (LS 2009/2010) se J. Novák zapojil do navazujícího výběrového 
kurzu Liberalismus v diskusi. 
 Práci Jakuba Nováka jsem mohl podrobně sledovat po celou dobu doktorského 
studia. Vždy se vyznačovala intenzivním zájmem do hloubky porozumět zkoumaným 
filosofickým koncepcím, a zároveň úsilím o systematické uchopení těchto koncepcí jakožto 
příspěvků k téže věcné otázce. Tyto kvality ostatně dokládá i odevzdaná disertační práce. 
Doporučuji přijetí práce k obhajobě. 

 
 
 

 
V Praze, 29. listopadu 2013     Doc. Jakub Čapek, Ph.D. 
        školitel 


