
POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE JANA NOVOTNÉHO 

„NIETZSCHE: STŮJ, KDO TAM! 

 

Třebaže zní název bakalářské práce Jana Novotného překvapivě a militantně, jde o práci 

velmi citlivě zachycující problematiku bytí sebou samým, jak ji možno zrekonstruovat 

z několika raných Nietzschových prací. Autor se omezil na texty z 1. pol. 70. let, prvotinu 

Zrození tragédie, dvě Nečasové úvahy a krátký text z pozůstalosti s titulem O pravdě a lži ve 

smyslu nikoli morálním. Navzdory tomuto omezení – ale možná trochu i díky němu – se mu 

podařilo soustředit se na problémy, které jsou podstatné i pro pozdější Nietzschovu filosofii.                                                                    

 Zájem J. Novotného o problematiku bytí sebou či, poněkud anachronicky vyjádřeno, 

„autenticity“, je nejen čistě teoretický: klade si tuto otázku se zjevnou osobní angažovaností a 

ve vztahu k prožívané současnosti. Zároveň však předkládá interpretaci textů, která na malém 

prostoru vystihuje určující rysy Nietzschova myšlení. Nad Zrozením tragédie exponuje 

základní protiklad mezi uměleckým či tragickým viděním světa na straně jedné a 

„optimistickým“ pohledem člověka teoretického na straně druhé.  

Od umění jako tématu a zároveň vodítka pro pochopení světa a lidského života v něm 

přistupuje autor k Nečasovým úvahám, zejména úvaze o historii, aby s Nietzschem použil 

pojem života jako „optiku“: právě užitečnost a škodlivost pro život je tím, na čem se ukazuje 

dvojznačnost různých forem kultury i poznání. Místo neredukovatelnosti tragického vztahu 

apollinského a dionýského elementu zde vystupuje do popředí požadavek jednoty mezi 

životním obsahem a životní formou. Důraz na jednotu či korespondenci mezi nimi ve výkladu 

možná poněkud zakrývá, že vztah obsahu a formy, jehož rozpad Nietzsche ukazuje na 

širokém spektru jevů moderního života, v sobě nakonec skrývá podobnou dynamiku jako 

tragický souvztah jeho prvotiny. Také nepřítel původního a autentického života se zdá být 

v obou kontextech obdobný: místo anti-tragického teoretika Sókrata tu jako hlavní hrozba 

stojí nahromaděné vědění, které je samoúčelné a bez vztahu k výkonu lidského života.  

 V poslední části o O pravdě a lži je tato situace ukázána na dvojznačné roli poznání 

jako takového a na nebezpečí, které se může skrývat v pudu k „čisté pravdě“. Ve všech třech 

hlavních částech se J. Novotnému daří nalézt v Nietzschových pracích základní souřadnice, 

v nichž se bytí sebou sice může odehrávat, ale v nichž je také vystaveno stálému 

ztroskotávání.  

Určitá nejasnost v jeho interpretaci se odráží v citátu z A. Nehamase (pozn. 59): být 

sám sebou „neznamená dosáhnout specifického stavu […]. Jde o ztotožnění člověka 

s veškerým jeho jednáním.“ V kontextu, v němž jde především o tvorbu sebe sama a její 

kultivaci, není závěr tohoto citátu zcela srozumitelný a stál by při obhajobě za bližší 

vysvětlení. Čtenáři se jedno možné vysvětlení nabídne až v samém závěru, kde J. Novotný 

rozliší v Nietzschových textech ideál „etický“, tzn. sebetvorbu jako úkol, a „estetický“ ideál 

existence, která se „nestará o své ospravedlnění“. Existence druhého ideálu, na jehož smysl 

může narážet i Nehamasův citát, by znamenala, že opravdu nemáme k dispozici žádné 

poslední kritérium či „řešení“. Rozvinout dualitu zmíněných dvou „ideálů“ by zřejmě 

znamenalo vstoupit s Nietzschem do prostoru, v němž se ani „autenticita“ existence nemůže 

stát posledním cílem. Taková otázka by však zároveň překročila téma, které si práce J. 

Novotného stanovila a kterému učinila zadost.  

Ze sekundární literatury se práce opírá zejména o Finka a Nehamase, což je volba, 

která výstižnosti jeho výkladu jistě napomáhá. I když se v práci vyskytují občas překlepy a 

chyby, je napsána čtivě, místy až poeticky a navrhuji hodnotit ji jako výbornou. 
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