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Posudek na magisterskou práci Bc. Ondřeje Jermana Vztah hédonismu a humanismu 

 

Jakub Jirsa 

vedoucí práce 

 

 

Celá práce Ondřeje Jermana je stejně nestandardní jako její téma. Autor nepíše ani historický 

rozbor vztahu hédonismu a humanismu, ani analytickou studii možného propojení obou 

konceptů. Vlastním tématem je vykreslení humanismu jako hédonismu. Autor se snaží ukázat, 

že skutečný humanismus, tj. zájem o člověka v teoretickém i praktickém slova smyslu, 

přirozeně vede k radikálně hedonistické pozici. 

 Zásadní překážkou realizaci hédonistického cíle – slasti – jsou podle autora 

totalitarizující „řády“, které autor chápe jako kulturní projevy společnosti v politickém i 

teoretickém, diskurzivním smyslu. Jeho vlastní přístup se tomuto nebezpečí snaží vyvarovat. 

Text postupuje spíše po vzoru antických „manuálů dobrého života“, provází čtenáře 

jednotlivými rovinami úvah, přičemž případné protiklady vysvětluje právě změnami pozic 

čtenáře při četbě textu (s. 10). 

 Autorovo pojetí humanismu se odkazuje především na renesanční myšlenkovou tradici 

(kap. 1.1). Více práce však vyžaduje pojem hédonismu, který podle autora (nezaslouženě) trpí 

dějinným nánosem negativních konotací. Za podnětné pokládám autorovy argumenty proti 

kritikům hédonismu (např. Nozick na s. 21) či hédonistickým pozicím, které považuje za 

nedostatečné a vyprázdněné (Epikúros, kap. 1.2.3). Otázkou zůstává, nakolik je udržitelné 

vymezení slasti jako všeho, „co přitakává životu, jeho dynamice“ a naopak strasti jako všeho, 

„co tenduje k ustrnutí“ (s. 26). 

 Východiskem autorových pozitivních úvah, ze kterého buduje svoji tezi, je pojem hry 

(s. 27 a násl.). Od hry se autor brzy dostává k rozboru vážnějších „her“ narušujících řád, 

přičemž zde v mnohém spoléhá na texty de Sada či Georga Battaile (s. 28 a násl.). Myslím, že 

tuto pasáž je třeba vyzdvihnout zejména díky vhodnému zpracování těchto textů a jejich 

argumentačně zdatnému využití, které se vyhýbá referátu či parafrázi. Dalším krokem je 

podle autora skepse, která hédonistu uzavírá do téměř solipsistického světa (s. 38). 

 Metodickým postupem, který umožní z této pozice vykročit, je podle autora asimilace 

altruismu pod pojem hédonismu (kap. 2.2). Autor zde nejprve předkládá interpretaci 

hédonismu, který nemusí být nutně egoistickým hédonismem (2.2.1), aby vzápětí ukázal, jak 
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hédonistický postoj v sobě nutně obsahuje vztah k druhým lidem, který není vztahem 

egoistického využívání, nýbrž vztahem soucitu, bratrství a místy dokonce i lásky (2.2.2-3). 

 Od kapitoly „2.3 Dosahování“ autor cíleně buduje svoji humanisticko hédonistickou 

pozici, přičemž se nejprve vymezuje proti aristotelskému pojmu eudaimonia. Kapitola „2.4 

Člověk slyšící sebe sama“ pak představuje hédonistu jako humanistu, který je citlivý jak vůči 

světu kolem sebe, tak vůči sobě samému a svému chtění. Hlavními hodnotovými konstantami 

(kořeny diskuse o těchto hodnotách autor vysledovává v Platónově Gorgiovi) jsou podle něj 

zdraví, krása a bohatství. Jelikož se však humanistický humanismu „brání řádu“, ani jejich 

dosažení – je-li možné – není posledním cílem slasti (s. 69). 

 V poslední podstatné části práce (2.5) se autor snaží vyrovnat s námitkami proti 

hodnotovému systému založenému na chtění. Odpověď nachází za pomoci Lipovetského a 

Postmana v zábavě (opaku povinnosti), kterou pečlivě odlišuje od lenosti i od masové zábavy, 

která se podle něj velmi podobá povinnosti spíše než svobodné a naplňující zábavě. 

 

Domnívám se, že jde o práci, která je v mnoha svých aspektech velmi pozoruhodná. 

Nestandardně psané práce většinou nedostojí všem svým ambicím a i tato práce podle mne 

nesplní zcela přesvědčivě vše, co si vytyčila. Nicméně Ondřejovi Jermanovi se podařilo 

představit (většinou) koherentní úvahu obhajující velmi komplexní myšlenkovou pozici. Pro 

ústní obhajobu navrhuji některé z následujících otázek: 

• Je podle autora jím načrtnutá pozice hédonistického humanisty dosažitelná, nebo jde o 

teoretický ideál? 

• Existuje podle autora cosi takového jako pluralita hodnot, která by umožňovala jejich 

konflikt, a jak se s tímto případným konfliktem humanistický hédonista může 

vyrovnat? 

• Uznává humanistický hédonista, že druhý člověk a jeho zájmy mohou oprávněně 

omezovat jeho slast? Jak by takové oprávnění mělo vypadat? 

 

Celkově navrhuji hodnocení velmi dobře až výborně v závislosti na výsledku obhajoby. 
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