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1. Obsah  
 

Vlastním tématem předložené práce je Spinozova teorie úsilí či snahy (conatus), a to 
v kontextu projektu „rekonstrukce teorie individua, kterou Spinoza vypracovává ve své Etice“ (s. 
4). Text je rámován náznaky toho, jak lze koncepci conatu integrovat do širších souvislostí 
Spinozova myšlení (kap. 1 a 6); jádro práce a její skutečný přínos je však třeba hledat v kap. 2–5, 
v nichž autor podává soustředěný a podrobný výklad samotné Spinozovy koncepce conatu. V kap. 
2 („Vymezení conatu“) autor postupně uvádí několik termínů, jimiž Spinoza ke conatu ve svých 
textech odkazuje (snaha o přetrvání ve svém bytí; moc jednat; síla existovat; aktuální esence), 
uvádí je do vzájemných souvislostí a naznačuje problémy, k nimž jejich záměnné užívání prima 
facie vede při výkladu Spinozových textů. V kap. 3 („Spinozovo pojetí esencí“) si pak autor na 
pozadí výkladové hypotézy, podle níž je při výkladu conatu třeba chápat jako primární kategorii 
aktuální esence (s. 18), připravuje půdu pro řešení naznačených problémů rozborem Spinozovy 
teorie esencí a jejím usouvztažněním s kategorií kauzality. V kap. 4 („Conatus jako vnitřní síla 
esence“) pak autor z těchto rozborů vytěžuje ústřední výkladovou tezi, podle níž „,[j]ednáníʻ 
nějaké věci (...) není ničím jiným, než produkcí jejích nutných vlastností; a ,moc jednatʻ je tudíž 
identická s (...) vnitřní silou, kterou jsou obdařeny aktuální esence věcí“ (s. 24), což mu vskutku 
umožňuje vytčené problémy uspokojivě vyřešit a ipso facto podat i ucelený předběžný výklad 
Spinozovy koncepce conatu, kterou nejsevřeněji vyjadřuje tak, že „conatus [je] silou, jíž se nějaká 
neměnná esence neustále snaží vzdor vnějším překážkám klást sebe samu“ (s. 28). Skutečného 
završení však tento výklad dochází až v kap. 5 („Konstituce esence“), v níž se autor snaží učinit 
zadost textově doložené skutečnosti, že podle Spinozy esence konečných věcí (a následně i jejich 
moc jednat) mohou podléhat (a fakticky vždy podléhají) změnám na základě působení vnějších 
věcí. Autor za tímto účelem spolu se Spinozou identifikuje přirozenost se zákonem a zavádí rozdíl 
mezi esencí a její konstitucí a rozdíl mezi esenciálními vlastnostmi a proprii; to mu umožňuje 
přesvědčivě uzavřít, že „conatus je silou, jíž esence v každém okamžiku rekonstituuje sebe samu 
prostřednictvím produkce proprií, které z ní v dané situaci – v závislosti na nejrůznějších 
afekcích, jimž právě podléhá – vyplývají“ (s. 37). 

 
 
 

2. Celková charakteristika 
 

Předložená práce jasně dokládá, že autor spolehlivě ovládl zásady sepisování rozsáhlejšího 
odborného textu na poli dějin filosofie jak po metodologické, tak po obsahové stránce. Autorově 
práci s primární i sekundární literaturou nelze po formální stránce nic vytknout a úroveň jeho 
obeznámenosti jak se Spinozovými texty, tak se sekundárními zdroji je pozoruhodná a značně 
překračuje standardy bakalářské práce. Totéž platí i o interpretačním výkonu: autorovi se totiž 
podařilo překonat nástrahy Spinozova idiolektu a propracovat se nejen k formulaci reálných 
filosofických problémů, ale v některých případech i k jejich kontrolovanému a (nakolik mohu 
posoudit) alespoň zčásti původnímu řešení. Text je obsahově dobře strukturován a k výbornému 
dojmu přispívá i jasný a kultivovaný jazykový projev s minimem překlepů a pravopisných chyb. 
(Následující kritické poznámky je třeba vnímat v kontextu tohoto pozitivního hodnocení s tím, že 
nároky v nich implikované přesahují standardy bakalářského stupně studia.) 

 
 
 



3. Kritika 
 

(1) Domnívám se, že autor by učinil lépe, kdyby svou práci věnoval výhradně Spinozově 
teorii conatu bez toho, aby se snažil tuto teorii integrovat do širšího rámce Spinozovy 
koncepce individuality. Zatímco téma conatu je zpracováno velmi detailně, pečlivě a 
přesvědčivě, realizace oné integrační ambice se omezuje na několik kusých náznaků, 
které v kontrastu s propracovaností ústředního tématu výkladu působí neuspokojivě až 
rušivě. 

(2) V textu citelně postrádám zmínku o Spinozově tzv. paralelistické doktríně. Domnívám 
se totiž, že právě paralelismus umožňuje Spinozovi (alespoň v principu) transponovat 
výdobytky „fyzikálního exkursu“ i na půdu atributu myšlení, a to mj. i v problematice 
esencí, resp. výkonu moci jednat (namísto pevných poměrů pohybů částic nastupují 
representativní vztahy mezi adekvátními idejemi atp.). Bez tohoto klíče zůstává 
čtenáři, který není se Spinozou dobře obeznámen, skryt skutečný (universální) dosah 
toho, co Spinoza ve „fyzikálním exkursu“ o materiálních individuích v kontextu 
řešené problematiky říká. 

(3) Autor ve výkladu správně příležitostně uplatňuje sémanticko-formální aparát identit a 
redukcí, bez nějž lze danou problematiku u Spinozy sotva náležitě zpracovat. Nejméně 
na dvou místech nicméně s tímto aparátem nakládá poněkud zavádějícím způsobem. 
Tak na s. 17 mluví o vztahu „ekvivalence“ mezi pojmy, avšak na místě se zdá mluvit 
spíše o vztahu synonymie mezi výrazy odkazujícími k pojmům. Na s. 22 pak píše: 
„Spinoza identifikuje příčinu s důvodem a kauzální působení se vztahem vyplývání, 
nechce [však] zřejmě kauzální spojení redukovat na spojení logická“. Domnívám se, 
že s ohledem na to, co autor píše v předešlých větách odst. 2 na s. 22 (a při běžném 
chápání vztahů redukce a identity), se věci mají spíše tak, že Spinoza de facto 
redukuje kauzální spojení na spojení logická, aniž by je chtěl identifikovat. 

(4) Autor vykládá známý „kauzální axiom“ 1a4 jako vypovídající, že „znalost příčiny 
nám umožňuje pochopit účinek: známe-li příčinu, víme, proč dochází k účinku (...)“ 
(s. 22). Mám za to, že 1a4 říká (alespoň prima facie) opak: totiž že známe-li účinek, 
víme, jaká je jeho příčina. 

 
 

4. Hodnocení 
Předložená práce podle mého názoru nejen bezezbytku splňuje, nýbrž v mnoha ohledech 

překračuje zadání a standardy bakalářské práce. Proto ji jednoznačně doporučuji k obhajobě a 
navrhuji ohodnotit ji známkou výborně. 
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