
Oponentní posudek diplomové práce bc. Vladislavy Tesárkové: „Význam péče o duši v 

životě současného člověka“ 

 

Autorka určuje téma své práce v abstraktu: „Diplomová práce se zabývá tématem péče o duši v životě 

současného člověka.“ (s. 5) 

 Základním motivem práce je kontrastování toho, co autorka nazývá „péče o duši“ se současným 

životem lidí: „V současnosti je péče o duši poněkud opomíjena a na její místo se dostávají jiné 

aktivity, které spíše člověka zahlcují, otupují, odvádějí jeho pozornost od sebe samého k vnějšímu 

světu.“ (s. 13) – již zde by bylo možno se zeptat, co má autorka na mysli oním „sebe“ a co proti tomu 

znamená „vnější svět“, jak je tedy tento vztah ke světu ustaven, jestliže znamená „zahlcení, otupení 

atd.“ Obecně charakterizováno, je práce především spojením myšlenek filosofky Anny Hogenové 

s některými dalšími zdroji, přičemž tyto myšlenky jsou využívány natolik, že se téměř ztrácí jakýkoliv 

přínos autorčin. Na druhou stranu ale toto živé interessování, otevření se filosofii, které již nyní 

umožňuje kolegyni ustavit si negativní vztah vůči primordiální zanořenosti do světa, je třeba ocenit a 

bylo by si přát, aby kolegyně ve svém dalším myšlení ještě více mohla zrát k vlastní duchovní 

samostatnosti. 

 Místy se objevují problematická či příliš vágní tvrzení a lapsy. V tvrzení: „V porovnání s Démokritem 

Platón říká, že duše směřuje k dosažení své „nejvyšší“ podoby a k naplnění svého předurčení. Proto 

člověk poznává.“ (s. 14), chybí vystižení toho, v čem tato „nejvyšší“ spočívá. To se vrací zde: „Téměř 

všichni lidé jsou stvořeni k tomu, aby kultivovali svoji duši“ (s. 16) – proč „téměř“, kdo to je člověk 

jako člověk; a jaký je vnitřní smysl tohoto „k čemu být stvořen“? Jinak řečeno, co to tedy znamená, 

kultivovat svou duši (autorka se v závěru dopracovává k některým formulacím v tomto směru, ale 

nejsou zde propojeny)? Jakou půdou je duše, že tento pohyb umožňuje a konečně, v čem tento pohyb 

sám spočívá? 

Některé věty a jejich spojení vyznívají jako přílišné zkratky: „Aristoteles zobecňuje tak, že vyjímá 

věci z jejich přirozenosti. Redukcí jejich jedinečnosti se věci a jevy stávají snadněji popsatelnými, 

verifikovatelnými a kontrolovatelnými. Ke změně paradigmatu dochází v souvislosti se změnou v 

chápání času a zavedením kauzálního rozvrhu světa. V důsledku potřeby lidskosti byla zdůrazněna 

hodnota života …“ (s. 15) 

„Platón je v porovnání s Aristotelem spíše „náboženským“ filosofem, protože jeho uvažování prochází 

skrze podobenství, obrazy a metafory.“ (s. 15) – jak z toho plyne ono určení „náboženský myslitel“? 

„Člověk, který má v oblibě spravedlnost, má v oblibě rovněž vzorec, který je aplikovatelný v rámci 

lidských vztahů.“ (s. 32) – není vůbec vidět, v čem tedy podle autorky spravedlnost spočívá, neboť jak 

dobře víme, aplikovatelným vzorcem může být stejně tak tunelářský přístup ke společenství, či 

jakýkoliv jiný. 

„Prostřednictvím duše vstupuje do „JÁ“ člověka okolní svět a nastává tak syntéza. Proto je třeba duši 

chápat intuitivně. Duši nelze popisovat, měřit, vážit, karteziánským způsobem. Duši je možné pouze 

procítit a prožít.“ (20) – Není zde vůbec myšleno, jak se tedy liší „já“ od duše, jaké povahy je zmíněná 

„syntéza“ (znamená to tedy, že oba póly jsou nejprve o sobě a potom se spojují? nebo jsou již před 

syntézou pro sebe? nebo nějak jinak?) Tento problém je neřešen a vrací se autorce v posledně citované 

větě: znamená to, že duše je tu předem a my ji prožíváme? Spočívá opravdu návrat do jeskyně 

v Platónově mýtu v tom, že obec poskytovala filosofům vzdělání (s. 32)? Co je to polis pro filosofa a 

v jakém vztahu je k duši? 

 

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě, v níž bych uvítal autorčino spoluzamyšlení se nad 

zmíněnými problematickými místy. 

 

Trutnov, 27. dubna 2014       David Rybák 


