
Jan NOVOTNÝ 
Nietzsche: „Stůj, kdo tam!“ 
Bakalářská práce 
Ústav filosofie a religionistiky FF UK 
 
 Jádrem práce je výklad Nietzschova pojetí člověka s ohledem na jeho sebe-
poznávání a „autenticitu“, přičemž se autor důvodně a rozumně omezuje spíše na rané 
spisy a vychází již od specificky nietzscheovského chápání umění (Zrození tragédie), 
v němž rozpoznává cosi jako prvopočátek Nietzschovy kritiky morálky ve jménu života – 
jakkoli život zde vyložen zčásti jednostranně, to jest estetickou perspektivou. Avšak 
volba východiska je velmi dobře zdůvodněna, jak je to patrné zejména na rozboru 
„lyriky“, protože právě zde Jan Novotný ukazuje, že zde se započíná určitá cesta, pokud 
na této rovině dochází k vytváření vlastního pojetí „já“ resp. představy o vlastním „já“, a 
současně je zde stále podržen konflikt dionýského a apollinského, takže nehrozí 
dominance teoretické pravdy. Jan Novotný velmi přesně ukazuje, že estetická 
perspektiva ani v tomto raném spise není poslední instancí, protože umění je třeba vidět 
pod optikou života. Odtud pak důležitá otázka 2. části práce: zůstává toto pojetí života, 
jak naznačeno ve Zrození tragédie beze změny i ve spisech následujících? 
 Pokud se v těchto úvahách objevuje i téma „autenticity“ jako určitý interpretační 
klíč, není to anachronismus; autor dobře ví, že termín sám se vyskytuje až u 
Kierkegaarda (s. 18), není jeho úmyslem nějaký z dalších výkladů Nietscheho jako 
předchůdce existencialismu, nýbrž „autenticita“ mu umožňuje uchopit tragickou pravdu 
života v jejím protikladu k vědě, teoretické distanci, a takto pak může přejít 
k Nečasovým úvahám, v nichž příkladem „teoretické distance“ je právě historie. Tím se 
stává srozumitelnou analogie: tak jako umění je třeba vidět optikou života, stejně tak je 
životem třeba měřit i historické vědění.  Jan  Novotný však nechce pouze rekonstruovat 
určitou kontinuitu Nietzschovy filosofie – právě zde je totiž patrné, že jeho práce se 
rovněž vztahuje k aktuálnímu světu a že tato reference je i podnětem jeho zájmu o 
Nietzschovo pojetí člověka. Když totiž srovnává „područí“ historického vědění, o kterém 
psal Nietzsche, s přemírou informací a tlakem masových hodnot, nejde o nějakou triviální 
aktualizaci, nýbrž o doklad toho, že přinejmenším otázka, jak ji klade Nietzsche, platí i 
v jiném kontextu. Celá práce tak není jen akademicky korektním výkladem problému, 
nýbrž – zdařilou - transpozicí určité perspektivy do jiné situace. Což je patrné i tam, kde 
se autor velmi detailně věnuje úvaze o souhře „formy“ a „obsahu“ při konstituci pojmu 
autentického života v souvislosti s nietzscheovským pojetím „plasticity“ života: schopnost 
tvořit má svůj původ ve schopnosti přijímat a osvojovat si cizí ve formě naší osobnosti (s. 
22), což je současně velmi přesná definice (osobního) zrání jako souhry sebe-vytváření a 
situace. Je to jistě Nietzsche, ale je to také zajímavý komentář k filosofii druhé poloviny 
20. století. 
 Celá práce je jasně a precizně strukturována: autor zvolil určité klíčové vodítko 
své četby raných Nietzschových spisů (pojem „já“) a sleduje je v různých kontextech tak, 
že vždy přihlíží ke vztahu tohoto klíčového pojmu k pojetí života. To mu dovoluje hledat 
vedle odlišností i určité analogie (estetika – historie), zejména však zde všude nalézá 
způsob, jak vyjádřit rovněž i svůj osobní pohled na problém. Tak lze číst všechny jeho 
úvahy o moderním člověku, které rozvíjejí právě onu „jednotu obsahu a formy“, kterou 
zformuloval pomocí raných Nietzschových textů. A tak lze číst i závěrečnou interpretaci 
spisu O pravdě a lži, v níž se znovu objevuje ona již zmíněná „plastičnost“ člověka: 
autentická pravda nemůže být prověřována jinak než pravdou situovanou. 
 Práci hodnotím jako výbornou: autor si vytkl jasné hranice, které dodržuje, aniž 
by to ale znamenalo, že jej omezují. Spíše naopak: dovolují mu precizní argumentaci i 
originální přístup, který neztrácí kontakt s texty, jimiž se inspiruje. 
 Práci doporučuji k obhajobě. 
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