
Oponentský posudek na bakalářskou práci Jana Petříčka „Spinozovo pojetí individua“  

(FF UK v Praze, 42 str.) 

Cílem předložené bakalářské práce je upřesnit a konkretizovat Spinozovo pojetí individua ve 

vztahu k rozličným výměrům pojmu conatus, které lze nalézt zejména v Etice, a vyřešit některé 

rozpory, na něž analýza Spinozovy koncepce individua a jeho identity naráží. Mezi těmito 

rozpory autor poukazuje zejména na problémy, jež se týkají a) identity nějakého existujícího 

modu napříč jeho proměnami v čase ; b) schopnosti individua setrvat ve vlastním bytí, jestliže 

na něj působí síly pozměňující jeho konstituci a c) napětí mezi definicí „jednání“ jako toho, co 

vyplývá pouze z esence určité věci, a tezí, podle níž je každé individuum nevyhnutelně 

determinováno ke svému jednání neodmyslitelným působením vnějších sil.  

Jan Petříček přesvědčivým způsobem řeší tyto zdánlivé rozpory a inkonsistence Spinozovy 

ontologie osobitým výkladem individuace prostřednictvím tzv. fyzikálního exkurzu z druhé 

části Etiky. Centrálním motivem jeho reinterpretace je teze, podle níž individuum může 

přijmout nový poměr svých vnitřních částí, aniž by tím ztratilo svou schopnost setrvávat ve 

vlastním bytí, přičemž z této nové konstituce dále mohou plynout nové způsoby existence, 

vyjadřující jeho nově individualizovanou povahu.  

Autor tak v závěru své bakalářské práce dochází k upřesněnému vymezení conatu, který není 

pouze snahou o sebezáchovu ve smyslu reprodukce stále téhož, nýbrž vždy novou 

reaktualizací prostřednictvím produkce svých proprií. Conatus je tak nově vymezen jakožto 

schopnost produkovat vlastní propria a jakožto síla, díky níž je individuum schopno „ 

kompenzovat změny vyvolané v jeho konstituci interakcí s vnějšími příčinami“  (str. 37) 

Předložený text se vyznačuje nejen věrohodností textově i argumentačně podložených 

interpretací, ale také vysokou jazykovou úrovní a přesností jednotlivých formulací. Dále je 

třeba ocenit účelné a dobře zakomponované využití bohaté sekundární literatury i hlubokou 

obeznámenost autora s celkem Spinozova díla. Po všech těchto stránkách jde o nadstandardní 

bakalářskou práci, která navíc přináší novou perspektivu na jeden z ústředních problémů 

Spinozovy ontologie.  

Vůči takto promyšlené práci proto nechci vznášet přímé námitky, ale spíše otázky vhodné pro 

diskusi u obhajoby:  

Autor zvolil pro svůj výklad spinozovského individua hledisko atributu rozlehlosti. Minimálně 

u lidských jedinců je však jejich vnitřní konstituce nejen příčinou jejich tělesných pohybů, ale 

též adekvátních či neadekvátních idejí. Bylo by proto záhodno vyložit, v jakém smyslu může 

být individuum, navzdory tomu, že je vždy a nutně determinováno zvnějšku, adekvátní 

příčinou svých idejí.  

Co se týče vnějších vlivů na poměr pohybu a klidu částí, díky němuž individuum setrvává ve 

vlastním bytí, bylo by dále třeba rozlišit mezi takovými změnami tohoto poměru, které zvyšují 

našich schopnost jednat a myslet, a těmi, které ji umenšují. Jednotlivé existující mody si totiž 

v této interakci navzájem nutně nevyhovují, tj. neskládají vždy mezi sebou navzájem takové 

poměry, které jejich schopnost setrvat ve vlastním bytí pouze zvětšují. Jak by autor vysvětlil 

tyto modifikace poměrů v interakci lidských jedinců? Za jakých podmínek může jedno lidské 



individuum vytvořit takový poměr k ostatním, v němž se zvyšuje jeho schopnost jednat a 

myslet?   

V závěru své práce autor pouze naznačuje, aniž by je explicitně rozvedl, možné implikace 

Spinozovy teorie individua pro etiku. Během obhajoby by proto bylo vhodné vyložit etické (i 

politické) implikace teze, podle níž ve Spinozově koncepci (narozdíl od Hobbesovy) „nekonáme 

to, co nějak napomáhá našemu přežití, nýbrž spíše to, co odpovídá naší singulární esenci“ (str. 

39). 

 

* * * 

Z výše uvedeného by mělo být patrné, že práci lze jednoznačně doporučit k obhajobě 

s navrhovaným hodnocení výborně.  

V Praze, 3. 9. 2014 

Ondřej Švec 


