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Problém odpovědnosti a svobody
Autorka předkládá pohled na fenomén odpovědnosti a svobody v dílech skupiny vybraných 
autorů.  

U Spinozy se autorka táže na jeho pojetí svobody ve vztahu k jeho základním kategoriím, 
jako je substance,  nutnost,  afekt.  Nejprve se říká,  že „pro Spinozu je každý,  kdo věří  ve 
svobodu vůle, snílkem“ (s.5), a svobodným je pouze Bůh jako causa sui, ale na s. 11 se píše, 
že podle Spinozy by každý měl  dosáhnout  svobody.  V autorčině výkladu se prolínají  dva 
přístupy: jednak nedostatečný odstup od jistých klišé („svoboda je poznaná nutnost“) a jednak 
vlastní četba Spinozy, která tato klišé sice narušuje, ale neodstraňuje. 

U Kanta se to jeví tak, že autorka nevyužila témat, která rozvíjela v kapitole o Spinozovi. 
Vládne tu diskontinuita: nepropojují se oba myšlenkové světy tak, aby bylo zřejmé, že Kant 
vede dialog se Spinozou. Zcela  vypadla třetí  antinomie z Kritiky čistého rozumu,  která  se 
běžně považuje za problém, z něhož vychází Kantova etika, problém, který přímo volá po 
propojení této kapitoly s kapitolou o Spinozovi. Autorka zde podobně jako v předchozí části 
vymezuje základním způsobem základní  pojmy.  Občas  se  projeví  neporozumění:  „člověk, 
který se řídí tímto zákonem (kategorickým imperativem), nemůže jednat nemorálně“ (s.15). 
Podle Kanta je morální jednání  právě to,  které se řídí  kategorickým imperativem. Ostatní 
etické  systémy  jsou  na  nižším  stupni,  protože  jsou  heteronomní.  Není  také  dostatečně 
osvětlena Kantova myšlenka, že svobodní jsme tehdy, když se podřídíme morálnímu zákonu. 
Autorka  na  příslušném  místě  kolísá  mezi  dvěma  tezemi.  První  teze:  svoboda  umožňuje 
platnost morálního zákona. Druhá teze: na základě morálního zákona může člověk poznat 
svobodu vlastní (s. 18).

Pokud mezi prvními dvěma kapitolami ještě byla jistá návaznost, byť nevyslovená, pak třetí 
kapitola, věnovaná Jaspersovi, již nemá žádné pojítko k předcházející látce. Zde se projevuje 
hlavní  slabina  práce:  výběr  autorů  není  zdůvodněn.  Proč  právě  tito?  Jedna  kapitola 
neodkazuje ke druhé a působí to tak, jako kdyby se pod výběrem filosofů podepsala náhoda.
Závěr  kapitoly:  projevuje se  tu  disparátní  způsob myšlení.  O dva odstavce výše  je  řeč  o 
odporu proti totalitnímu režimu, ale v posledním odstavci je formulace: „změnit se tak, aby 
(člověk) byl prospěšný dané společnosti.“ Každé společnosti, nebo jen některé? A které?

Kapitola o Sartrovi. Cenné je nastolení tématu na konci kapitoly, jaký je rozdíl mezi Sartrem a 
Lévinasem v pojetí Druhého (s. 43n.) 

Lévinas: výklad se opírá o jedinou Lévinasovu knihu, jíž je Totalita a nekonečno. Proč? Na s. 
48, 50 a 51 v poznámkách pod čarou se zavádějí jediné čtyři odkazy na sekundární literaturu v 
celé práci. O jeho výkladu platí to, co říká tento posudek o zpracování Spinozy: křížení klišé a 
vlastní četby. 

V seznamu  literatury  jsou  autoři,  s nimiž  se,  pokud  vím,  v práci  nepracuje:  Bennett, 
Bernasconi,   Wood.   Autorka  nevyužívá  bohaté  sekundární  literatury  k jednotlivým 
koncepcím.  
Kvůli její snaze o zachycení hlavních myšlenek o svobodě filosofů tak odlišných, jako je Kant 
a Lévinas, navrhuji práci k obhajobě.  
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