
Posudek vedoucího bakalářské práce: Motiv klamu podle Platóna a Arthura 

Schopenhauera

Problém kontinuity filosofického myšlení a popsání jednotlivých aspektů jejího utváření zajisté patří 

k jednomu z důležitých témat, kterými je třeba se systematicky a dlouhodobě zabývat. Student

Jindřich Pavlásek se ujal úkolu zmapovat korespondence a rozdíly v pojetí klamu a slasti u Platóna a 

Schopenhauera. Hlavní otázky, jež si položil, zní: lze Schopenhauerovu metafyziku smysluplně 

propojit s Platónovým vypracováním pojmu slasti a klamu? A přinesla vůbec obrovská časová 

prodleva mezi oběma mysliteli s ohledem na slast a klam nějaký posun? Či se jedná o svého druhu 

domyšlení, případně zradikalizování představ, které nalezneme již u Platóna? Otázek je tedy v záměru 

práce víc než dost a za jeden z jejích přínosů považuji to, že většina z nich zůstala minimálně na 

explicitní rovině nevyřešena. Autor se spíše soustředí na odhalení napětí v jednotlivých koncepcích a 

koneckonců i na napětí mezi těmito koncepcemi. To se ukazuje jako velice plodné, neboť se tím 

otevírá cesta ke zproblematizování, na němž lze velmi dobře sledovat způsob, jakým jsou oba autoři 

promýšleni. Nejde tudíž o pouhou deskripci jednotlivých motivů, nýbrž o jejich vskutku 

interpretativní uchopení. Tomu odpovídá i snaha provázat obě pojetí, ačkoli u Schopenhaura se 

pochopitelně objevuje poněkud odlišná terminologie než u Platóna. Navzdory této vnější překážce se 

propojení díky citlivému a subtilnímu výkladu daří a navíc nepůsobí nijak násilně. Svědčí to o dobré 

obeznámenosti s oběma filosofy i o schopnosti nalézt mezi nimi hlubší souvislost.

Struktura práce

Práce je členěna přehledně a promyšleně. Základní rozdělení textu na dvě symetrické poloviny

stmeluje motivická návaznost, o níž jsem již hovořil. Na začátek části o Schopenhauerovi je zařazen 

pokus o celkové porovnání obou metafyzik, které je ovšem s ohledem na hlavní téma pouze 

informativní. Přesto lze i v něm vidět studentův přehled a orientaci. Za velmi pozitivní pokládám 

obsahovou i výkladovou vyrovnanost obou částí, nedochází k obvyklému jevu, kdy je jeden autor 

vyložen relativně silně a druhý představuje pouhý přívěšek či potvrzení toho, co bylo řečeno o 

prvním. Lze tedy říci, že text si po celou dobu udržuje nadprůměrnou úroveň a že v něm intenzita 

výkladu víceméně nepolevuje.

Hlavní pozornost je věnována dvěma výchozím textům, dialogu Filébos a oběma dílům Světa 

jako vůle a představa. Na místech, kde tyto texty nestačí či nejsou dostatečně sdělné, si autor 

vypomáhá jinými knihami, případně sekundární literaturou. Dlužno říci, že se tak děje především u 

Platóna, u nějž je na pomoc přibrán např. dialog Faidón, u Schopenhauera se vše točí kolem jeho 

opus magnum ostatní texty využity nejsou. To samozřejmě není na škodu, jen je třeba podotknout, že 

například Aforismy k životní modrosti jsou zcela programově pojaty jako Schopenhauerova verze 

eudaimonologie a že se zde to, co je pojímáno ve Světě jako vůle a představa z hlediska metafyzicko-

etického, probírá v empirickém kontextu, to znamená: „prožít svůj život co nejpřijatelněji a 

nejšťastněji“. Rovněž využití sekundární literatury se týká zejména části o Platónovi. Na druhou 

stranu je zcela výjimečné, že student dokázal v takové míře využít v bakalářské práci svůj skeletový 

překlad. Vypovídá to mnohé o hloubce jeho zájmu o danou problematiku i o jistě neobvyklé 

koncepčnosti celého jeho přístupu ke studiu.



Komentář

Vše podstatné již bylo řečeno, proto se nyní mohu věnovat několika poznámkám na okraj textu. Tyto 

poznámky nemají být v žádném případě chápány jako námitky či polemika, spíše jako doplnění toho, 

co v práci zaznělo.

K části o Platónovi nemám výraznějších komentářů. Zdá se mi o něco lépe vypracovaná a o 

něco lépe promyšlená. To však vzhledem k celkové úrovni práce příliš mnoho neznamená. Napadá 

mě pouze to, že je možná škoda, přejít mlčením onu pasáž dialogu Filébos, která pojednává o 

komedii. Když autor hledá příklady pro ilustraci svého výkladu, mohl sáhnout  tomuto žánru. Jistě by 

před ním vyvstaly zajímavé souvislosti. Také se domnívám, že v dialogu je velice zajímavě pojata 

časová dimenze slasti a v textu je několikrát naznačeno tušení, že právě analýza časovosti by mohla 

dát celému dialogu jednotnější a ucelenější vyznění. To by jistě samo o sobě vystačilo na bakalářskou 

práci, a proto zde nemohla tato analýza v úplnosti proběhnout, přesto považuji za vhodné na to 

autora upozornit.

Část o Schopenhauerovi vykazuje na některých místech výrazy, které ve mně chvilkami 

vyvolávaly dojem, že autor zcela přesně nepochopil z metafyziky vůle vyplývající povahu představy.

Kniha se jmenuje nejen Svět jako vůle, ale i a představa. Z textu jsem nedokázal průkazně vyčíst, 

nakolik je do obecné interpretace vtažena právě role představy. Přitom by na mnoha místech vše 

zjednodušila a zprůhlednila. Mám na mysli například toto místo ze strany 36: „Snad jediný způsob, jak 

tyto věci (necítíme štěstí, ale zároveň zakoušíme čisté štěstí) podržet dohromady konsistentně je pro 

nás nyní propojení také těchto slastí, které jsou sice čisté, s tvrzením, že všechno obšťastnění je vždy 

pouze zbavením se nějaké bolesti či bídy. … Šlo by tedy o vyjádření čistě popisné, neboť člověk, který 

by v takovém stavu setrvával, by o své slasti vůbec nevěděl, podobně jako zapomněl na svou strázeň. 

Přesněji: jeho slast by spočívala v tom, že zapomněl na svou strázeň, která ovšem stále trvá.“ či toto 

ze strany 39: „Pokud se nějakým způsobem působení na tělo vyhne podnícení vůle, může dojít ke 

zpracování rozvažováním a ke vzniku názoru, což nás může vést k poznávání idejí.“ Názorné poznání 

má samozřejmě každý člověk a konzistentní by bylo prokázat, že je tímto názor sváděn k tomu, aby 

naplňoval záměry vůle – ejhle, vyvstala před námi představa. Rovněž je stěží udržitelné postulovat 

cosi jako působení na tělo, které se vyhne podnícení vůle, když o něco dříve byla správně 

konstatována identita těla a vůle. U obhajoby bych uvítal objasnění výše citovaných pasáží a 

upřesnění statutu představy v rámci Schopenhauerovy metafyziky.

Celkové hodnocení

Odevzdanou práci považuji za velmi zdařilou. Student prokázal dobrou orientaci v problematice a 

velmi dobrou znalost pojednávaných autorů. Text je vyvážený, argumentace jasná a přesvědčivá. 

Autor rovněž prokazuje schopnost nahlédnutí různých perspektiv položené otázky a neřítí se 

střemhlav za jejím zodpovězením. 

Po jazykové stránce je práce výborná. Ojediněle se vyskytne gramatická chyba stavy by 

mohli splývat (s. 24), indicie směřovali (s. 36), Schopenhauerovi filosofie (s. 49). Stylisticky však 

nemám co bych vytkl. Jazyk práce je svižný, nápaditý a čtivý.

Práci doporučuji k obhajobě a vzhledem k nejasnostem u Schopenhauerova chápání 

představy navrhuji hodnocení mezi stupněm výborný a velmi dobrý.
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