
Posudek na diplomovou práci kolegy Bc. Pavla Smetany „O vztahu pokory 

a pýchy“ 

    Po dlouhé době máme opět před sebou filosofický, původní text, jehož 

intence je bytostně autorská, erudice filosofického vhledu je bytostná, přehled 

pramenů vykazuje kvalitní způsobilost filosofické reflexe. Poctivá je i pretenze 

althetického hledání podstaty pokory a pýchy, což je v této práci hlavní cíl, 

protože její autor si uvědomuje, že čtenář nemůže očekávat jednoduchou a 

jednovhlednou definici pokory a pýchy, jak je zvykem v textech ontických.  

    Zde jde o práci ontologickou, která zkoumá předpoklady „pokory a pýchy“, 

což je nárok veskrze čistě ontologický, tj. filosofický.  Je třeba po pravdě 

zdůraznit, že takových přístupů je dnes velmi málo, většinou diplomanti 

sklouzávají do ontické roviny a popisují problémy psychologicky, sociologicky 

či antropologicky, což filosofie není, ovšem jsou přesvědčeni o opaku. To 

pokládám za klad předložené práce. Celým textem se vine hledisko podstatného 

rozdílu mezi ontologickým, gnozeologickým a etickým hlediskem mezi 

Komenským a Descartem. Komenský je filosof „pokory“, kdežto Descartes, 

zjednodušeně řečeno, je filosofem novověké pýchy, v níž subjekt se stává 

nejvyšší jistotou, která se mezitím proměnila na podstatu pravdy ve smyslu 

„certitudo“ oproti alethetické pravdě antické.  Domýšlíme-li tuto intenci, jsme až 

překvapeni poslední metafyzikou (řečeno s Heideggerem), v níž je podstata bytí 

nalezena ve vůli k moci, což není nic jiného než „pýcha subjektu“. Kolega 

Smetana tuto ideu rozvíjí apagogicky, tj. pohybuje se kolem podstaty a popisuje 

různé projevy pýchy a pokory. Proto je zde v dalších kapitolách práce 

upomínáno na podstatné myšlenky autorů, jako je např. prof. Sadek, Jung, 

Foucalt, Berďjajev, Juenger, Drewemann a další.   Text je napsán velmi 

kultivovaným jazykem, penetrovaným vhledy z celků bez marga, což je důležitý 

filosofický předpoklad. Doporučuji práci k obhajobě a do rozpravy kladu 

otázku:   Co má společného Komenský a Patočka?  
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