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Cílem předložené magisterské práce je náčrt nového umění žít, které autor nazývá humanistickým 

hédonismem a které by rád obhájil coby osobitou formu péče o sebe, která je alternativou vůči 

morálkám „řádu“ a povinností. Jeho koncepce vychází z teze, podle níž „je přirozeným a žádoucím 

cílem lidského života a jednání kumulace slasti“ (str. 9).  Toto vymezení cíle lidského života je pak spíše 

deklamativně opakováno a jeho zdůvodnění podle mě není dostatečné. Jde tedy spíše o výchozí 

premisu, která je v práci dále rozvedena v rozlišení slastí a strastí z perspektivy životní dynamiky: 

přitakávání životu a jeho dynamice je žádoucí slastí, zatímco vše, co tenduje k ustrnutí, je strastí. Na 

základě tohoto úvodního vymezení pak před autorem vyvstává úkol v podobě odhalování příčin, které 

člověku způsobují strast, a vytyčení (značně volné a nedogmatické) metody, jak se jí zbavit a dosáhnout 

nikoli pouze přechodně, nýbrž trvale slastného života. Po formální stránce z toho plyne rozdělení textu 

do dvou částí, z nichž první ukazuje historické kořeny hédonismu a humanismu, zatímco druhá se snaží 

v jejich spojení nalézt cestu k proměně člověka z bytosti strádající v bytost vyrovnanou, slastí 

naplněnou. Samotný závěr pak ústí v apologii zábavy, při níž jsem si kladl otázku, zda za oním 

„rozpuštěním já“, stejně jako za autorovým výsměchem všem povinnostem a oslavou zábavy bez 

konce, které jsou na posledních stranách s takovou vehemencí obhajovány, nestojí prosté přitakání 

libidinální složce našeho psychična.  

Bezpochyby je třeba ocenit originalitu, s jakou autor přistoupil ke svému tématu, i odvahu, s níž se 

odhodlal hájit humanistický hédonismus jako svého druhu nové umění života. Při jeho obhajobě se sice 

autor s neskrývaným cynismem hlásí k egoistickému principu intenzifikace vlastních slastí, zároveň však 

ukazuje, že ze správně reflektovaného umění prohlubovat vlastní slast plyne nezřídka takové chování, 

které je ve svých důsledcích vpravdě altruistické. Z dalších silných momentů předloženého textu je 

nutno vyzdvihnout kritické zhodnocení Nozickova myšlenkového experimentu, směřující k odmítnutí 

etického hédonismu. Souhlasím s autorem, že tento experiment nedokazuje, že bychom netoužili po 

slasti, nýbrž z něj plyne nanejvýš to, že netoužíme po slasti mimo tento svět, tj. po slasti iluzorní. Řádně 

zdůvodněna je i polemika s Epikurovým vymezením slasti jako „nepřítomnosti bolesti“ (str. 25), která 

pak autorovi umožnuje odlišit svou vlastní koncepci humanistického hédonismu od jejích historických 

inspiračních zdrojů. Originální je také kapitola 2.3.2. věnovaná předvídavosti nutné k minimalizaci 

strasti. Prohlubování této předvídavosti spatřuje autor v možnosti vcítění do zkušenosti druhých, které 

nám zprostředkovává zejména literární tradice. V této souvislosti by bylo možno rozvinout tuto ideu 

sledováním podobného motivu v Rousseauově Emilovi, kde Rousseau radí mladíkovi, původně 

vychovávanému v ústraní, předcházet nebezpečným a strastiplným zážitkům, jež život ve společnosti 

přináší, odhalováním možných strastiplných důsledků rovněž prostřednictvím správně zvolené 

literatury.  

Svou kritickou reflexi předložené práce začnu výčtem formálních nedostatků, načež přejdu k posouzení 

obsahové stránky a otázkám vhodným pro obhajobu.  

Některým větám se mi nepodařilo porozumět ani při velmi vstřícném čtení. Co má autor na mysli 

následující charakterizací 19. století, jež prý „nechce nechat nic mimo síť kategorií ve snaze o konstituci 

bezpečnějšího a také méně pravdivého světa“ (str. 17)? Máme to chápat tak, že 19. století usiluje o 

vytvoření méně pravdivého světa prostřednictvím jeho kategorizace? Mluví-li dále autor o 

„nemožnosti pozitivní výpovědi v hegemonii politické korektnosti“ (str. 30), pak podle mě mísí 

v jednom sousloví několik nesourodých komponent a jeho myšlenka se rozpíjí v neurčitu. Konečně když 

opakovaně připomíná, že „hédonista odmítá transcendentální“  (např. na str. 22, 43, 83 a dalších), 

čtenář je na pochybách, zda autor nezaměnil pojem „transcendentálního“ (ve smyslu definovaném 

Kantem a převzatém celou moderní filosofií) s pojmem „transcendentního“.   



Rovněž některé poznámky pod čarou působí poněkud těžkopádným dojmem, neboť až příliš často 

slouží autorovi k tomu, aby v nich omlouval jednostrannost svého pojetí, případně sliboval něco, co 

teprve přijde. Jiné poznámky pod čarou jsou natolik stručné, že v nich není místa pro adekvátní 

argumentaci ve prospěch zde předkládaných tezí: viz např. poznámka 32, v níž je eutanazie vymezena 

jako „výdobytek křesťanského světa, jako maximalizace soucitu s bližním“ (str. 23).  

Po obsahové stránce vzbuzuje práce mnoho pochybností, z nichž vyjmenuji pouze ty, které si podle mě 

zaslouží být předmětem obhajoby.  

Práce vyznívá mimo jiné také jako vzpoura proti dosti vágně definovanému „řádu“, který autor 

nejčastěji vymezuje jako „systém pravidel, který vyhovuje pouze úzké skupině establishmentu“ (např. 

str. 60). Za představitele establishmentu jsme pak nezřídka označováni my, učitelé, po boku politiků, 

kněží a marketingových imagologů. Skutečně se autor domnívá, že pedagogické či politické působení 

tkví zejména v indoktrinaci? Jak si pak ale vysvětluje, že „správný řád“ je předmětem polemik a 

zpochybnění, ať už na akademické půdě či na politickém kolbišti? Spolu s Foucaultem mám sklon se 

domnívat, že je velkou naivitou postulovat vlastní stanovisko jako něco stojícího mimo „řád“, z nějž by 

bylo možné se vůči celku sítě moci negativně vymezit (viz Vůle k vědění, kap. Dispozitiv sexuality, str. 

111n). Byť se o kritiku některých neblahých aspektů řádu či zneužití moci opakovaně pokoušíme, přesto 

zůstáváme nutně součástí sítě mocenských sil, bez nichž bychom nebyli s to mluvit a být vyslyšeni 

v našich požadavcích o žádoucí proměnu normativního pole. Ani autor sám by nebyl schopen 

zpochybňovat „řád“, pokud by jeho řeč neproblematizovala některé z jeho norem přidržujíc se jiných. 

I on je tak situován svým strategickým místem v rámci řádu, který v tak širokém pojetí, jaké předestírá 

on sám, nezná vnějšek.  

Dále bych se chtěl autora zeptat, na čem se zakládá jeho interpretace Nietzscheho filosofie jako 

humanistické. Podle mne se tento výklad opírá pouze o zdůraznění vůle, kterou autor chápe jako zdroj 

budoucí emancipace od všech forem útlaku. K tomu mám v zásadě tři námitky. Zaprvé by Nietzsche 

tvrdil spíše to, že vůle nás má ve své moci, než že bychom ji my jako jedinci svévolně užívali. Za druhé 

celá jedna tradice francouzské post-strukturalismu zdůrazňuje, že smrt člověka je u Nietzscheho 

nevyhnutelným důsledkem smrti Boha, takže Nietzsche je zároveň prvním, kdo se pokusil vzepřít naivní 

exaltaci panství člověka ve světě opuštěném Bohem. Tuto tezi, podle níž je skutečným důsledkem smrti 

Boha samotná smrt člověka, a tedy neudržitelnost humanismu, lze dohledat např. v následujících 

pasážích a dílech: J. Derrida „Les fins de l’homme“ in Marges de la philosophie, Paris 1972, s. 139-

164 ; M. Foucault, Les mots et les choses, Paris 1966, str. 351-354 nebo G. Deleuze, Nietzsche et la 

philosophie, Paris 1962, s. 101.  Zatřetí mám pochyby o tom, zda zvolání „já chci“ lze skutečně 

považovat za „projev touhy klást já jako výhradně sobě samému náležející“, za „volání po emancipaci, 

úsilí o autonomii“ (str. 61)? Není tomu ale ve většině případů tak, že o tom, co chci, zřídkakdy rozhoduje 

mé izolované já, neboť zacílení mé touhy je často výsledkem nereflektovaných společenských 

mechanismů, onoho afektivního mimetismu, který analyzoval už Spinoza, když upozornil na to, že 

toužíme po určité věci proto, že si ji představujeme jako objekt touhy ostatních? Vůbec se zdá, že autor 

podceňuje determinismus našich tužeb a slastí společenským řádem, když tyto tužby a jejich naplnění 

klade do příkré opozice k požadavkům a povinnostem „řádu“. Není to spíše tak, že řád nás ovládá tím 

účinněji, čím lépe nám poskytuje iluzi, že v uspokojování našich potřeb a tužeb nalézáme sebe sama?  

Základní nedostatek předložené úvahy tak vidím v příliš zjednodušené opozici mezi „řádem“, údajně 

sloužícím zájmům establishmentu, a jedincem, jehož chtění se tomuto řádu vzpírá. Jak by se pak autor 

vyrovnal s námitkou, že mé „já chci“ je z jedné strany určeno libidinálním puzením, a z druhé strany 

tím, co chtějí ostatní, jež svým vlastním chtěním napodobuji? Ani v jednom z případů přece nelze „já 

chci“ označit za projev autonomie, emancipace a převzetí vlády nad sebou, jak je postulováno na str. 

61.  



Tyto mé námitky je třeba nicméně chápat jako doklad toho, že s předloženým textem lze polemizovat 

i proto, že před nás staví osobitou, odvážnou a nepříliš často vídanou reflexi o žádoucím zaměření 

lidské existence v jejím celku. Doporučuji proto práci k obhajobě a s ohledem na výše uvedené 

nedostatky v argumentaci navrhuji hodnocení „velmi dobře“.  
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