
Abstrakt

V této práci je fenomén (zejména lidské) moci zkoumán z hlediska principu, na kterém je 

člověkem přijímán – v tomto smyslu se práce zabývá uvěřitelností různých forem moci. 

Nejprve vychází z pojetí moci u Machiavelliho (Vladař), v němž se snaží upozornit na 

nebezpečí absolutizace tohoto principu. Ke vhledům do Machiavelliho myšlení využívá 

analýzy Ľubomíra Beláse, jakož i pohledů Anny Hogenové, Jana Patočky, Ernsta Jüngera, 

Václava Bělohradského a dalších autorů. Práce též uvádí Komenského kritiku Machiavelliho 

pojetí. Vzniká tak určité odhalení principu moci, který přehlíží jiné hodnoty a před nímž 

práce v tomto smyslu varuje. Dále práce zkoumá pojetí Václava Klause (Modrá, nikoliv 

zelená planeta), které s pomocí myšlenek zejména Jana Kellera a srovnání s vědeckými 

názory (Ravi Kumar Kooparapu) na ekologickou problematiku hodnotí jako uzavřené do 

jisté koncepce ekonomie, která v tomto smyslu vlastně slouží jako nástroj moci či jako 

nástroj zesměšňující některé druhy tázání. Práce dále zkoumá extrémní formu účelového 

pokroucení obrazu světa u ideologa Alexandera Dugina (Velká válka kontinentů), ukazuje 

zde nebezpečné mocensko-demagogické rysy, které porovnává s podobnými jevy u Rudolfa 

Goebbelse, jakož i vytváří obranu proti Duginovým metafyzicko-dualistickým spekulacím, a 

to především prostřednictvím příkladů z myšlení alchymistů (podle C. G. Junga), děl 

hermetické tradice (Poimandres), Parmenida a Bible, jež svědčí pro jednotu bytí a protikladů 

a odporují tak Duginovskému metafyzickému založení třídních společenských tezí. 

Posledním předmětem zkoumání v této práci je moc v souvislosti s mystickou vírou v Boha. 

Zde práce využívá zejména pojetí al-Halládžova, Schopenhauerova a Berďajevova a s jejich 

pomocí nachází ve víře vyšší založení moci (ta se zde stává spíše láskou a mírem), člověk je 

v takovém poznání chápán jako schopný se své moci zříci, což práce vysoce oceňuje. Jako 

alternativa k přístupu víry je uveden Bondyho koncept ontologické reality. Bondyho jistota a 

mír v bytostné ontologické důvěře jsou srovnávány s jistotou, mírem a blízkými fenomény u 

Komenského (Labyrint světa a ráj srdce a Hlubina bezpečnosti), Marca Aurelia (Hovory 

k sobě) a u Vladimíra Sadka (Doteky duše). Práce nachází v těchto pohledech také odstup od 

fenoménu moci a spíše snahu o soulad s celkem. Bondyho koncepce je prací též oceňována 

v tom smyslu, že dovede upozornit na fenomén milosti, aniž by přímo použila metafyzickou 

či tradičně náboženskou úvahu. Z jeho pohledu též plyne důležitost lásky a milosti 

ke druhým lidem v životě na zemi (zde též Mistr Eckhart), víra v moc ustupuje do pozadí, 

podobně jako u mystiků. Konec práce tak v popření víry v moc nachází spojitost s jejím 

popřením ze stanovisek první části této práce.


