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Autorka si stanovuje náročný cíl „odhalovat metafyzické otázky v metodických spisech 

René Descartesa“. Svou interpretační perspektivu přitom získává za pomoci Heideggerovy 

práce Co je metafyzika?. Již toto východisko oceňuji, protože jde o velmi nestandardní využití 

Heideggerova myšlení ke zjednání si přístupu k metafyzické dimenzi Descartovy filosofie, a 

ještě více musím vyzdvihnout autorčinu snahu – v celku úspěšnou – o nalezení hluboké 

vnitřní jednoty dvou sledovaných myslitelů. Z dalších kladů práce chci zmínit autorčin 

přesný, pečlivý a rozumějící výklad Pravidel pro vedení rozumu (zvláště oceňuji úsilí 

věnované tématu v pozn. 41). 

V autorčině práci však nacházím i problematické ohledy. Uvedu dva příklady:

1) Na str. 35-36 autorka tvrdí: „[Descartes] [z]totožňuje zdravou mysl a universální 

moudrost. Descartesem použité slovo „universální“ naznačuje, že moudrost přesahuje 

člověka. Netýká se tedy jen člověka, ale je všeobecně platná. Musí mít tedy svůj původ v 

transcendenci, neboť jedině v transcendenci se člověku nabízí k vidění pohled, který zahrnuje 

všechno a ve své celistvosti, pohled, který toto všechno, a s tím i člověka, překračuje. Ve 

všech vědách jde o jediný cíl a tím je právě dosažení universální moudrosti. Všechny vědy 

jsou jí podřízeny a všechny k ní nějakým způsobem přispívají. Z tohoto hlediska je i zde 

uznána jejich rovnocennost. Jen člověk má rozumnou duši, jen člověk je schopen 

transcendence. Ta pravá moudrost (neboli to pravé vědění) přesahuje všechny vědy. Patří k ní 

i pokora před tím zázrakem jsoucnosti jsoucna a zřejmě i spousta dalších věcí, které neumím 

všechny vyjmenovat. Možná by takové vypočítávání bylo jen vykazováním moudrosti do 

nějakých mezí a to by jistě nebylo správné.“ Předloženou úvahu rozhodně nepovažuji za 

chybnou (v banálním smyslu), naopak, nicméně mám za to, že výstižně ilustruje obecnější 

problém práce: téma, které si autorka vybrala, se jen obtížně daří komprimovat do formátu 

bakalářky a pečlivé a detailní analýzy textů musí být často nahrazeny jen skicami (zdůrazňuji, 

že pozoruhodnými). 

2) „Podtitul třetí části Rozpravy o prozatímní morálce zní: několik pravidel morálky, 

vyvozených z metody. Jakým způsobem ale může souviset metoda s prozatímní morálkou? 



Snad je to tak, že i tehdy, postupujeme-li podle metody, jakoby se ukazovalo, že pravdě 

nejlépe prospívá, držíme-li se někde uprostřed (neměli bychom třeba přeceňovat vlastní 

schopnosti, ale ani se podceňovat, jak bylo zmíněno výše). Stejně tak v žádném bádání nikdy 

nezačínáme zcela od začátku, ale navazujeme na to, co už bylo vymyšleno jinými lidmi, 

postupujeme tak, jak by to činili ti nejumírněnější.“ (str. 25) Autorka – jakkoli jsou její 

interpretační návrhy, zvláště druhý, důvtipné – zde nezvažuje možnost, že se jedná o 

metodické vyvození pravidel, a nikoli o metodický postup podle nich. Zde je opět patrné, že 

předložená práce sice jednoznačně míří k vytyčenému cíli, ale jen míří (právě tak je ale 

možné a správné klást důrazy opačně).

Dalším nedostatkem práce – i když rovněž ne fatálním – je autorčina malá obeznámenost 

s celkem Heideggerova díla, která jí brání v jistějším interpretačním využívání přednášky Co 

je metafyzika?. 

Výhrady ke gramatice a dalším formálním záležitostem téměř nemám – všiml jsem si jen 

průběžného kolísání mezi tvary ‚univerzální‘ a ‚universální‘ a v pozn. 51 jsem našel špatný 

tvar zájmena ‚jenž‘ („Zkoušela jsem tedy řešit druhým doporučovaným způsobem, který jsem 

si vyhledala […] a jenž jsem nahlížela jasně…“.)

Při posuzování předloženého textu je pro mne rozhodující to, že je filosofický nejen svým 

tématem, a proto jednoznačně navrhuji hodnocení výborná. 

V Praze

29. 8. 2013

Mgr. Richard Zika, Ph.D. 


