
Oponentní posudek diplomové práce Heleny Dobrovodské: „Komparace filosofie Jana 

Amose Komenského a René Descarta“ 

 

Autorka určuje cíl své práce: „Jako cíl diplomové práce si stanovuji jasné vymezení filosofie 

Komenského a filosofie Descarta. Na základě tohoto vymezení bude možné myšlení obou 

filosofů porovnat, a tak dojít ke stanovení případné shody, anebo rozporu. Dále bych chtěla 

postihnout vztah dnešního světa k odkazu Komenského a Descarta a v neposlední řadě bych 

ráda zmínila souvislost Komenského filosofie s výchovou a vzděláním.“ (s. 9) 

 Předkládá autorka nejprve stručný náčrt života a díla obou sledovaných myslitelů, přičemž se 

zaměřuje (a omezuje) především na Komenského Labyrint a Descartovy Meditace o první 

filosofii. Všímá si u Descarta známé podobnosti s úvahami Aurelia Augustina a též ukazuje, 

že přes verbální podobnost některých výroků o pochybování je myšlenkový kontext, do něhož 

u obou patří, rozdílný: „Výroky jsou však vyňaty z celků, jejichž smysl je odlišný.“ (s. 32) U 

Komenského nalézá kolegyně větší podobnost s Augustinem především v celkové situaci 

člověka, který nalézá poslední útočiště z nejistoty a rozptýlení světa jedině bohu. 

 Kolegyně postupuje poctivě, tam, kde se dostává za původní domněnky, které ji vedly, 

dokáže si to přiznat a pokročit dále. Pěkně se také postupně upřesní ponejprv příliš mlhavá 

charakteristika důkazu boží existence, jak ji podává Descartes. Nezůstává se také pouze 

v úzké rovině textů, ale dokáže vykročit k širším souvislostem naší existence včetně 

konsekvencí pedagogických. Přesto bylo možno pokročit poněkud hlouběji v prozkoumávání 

metafyzických předpokladů, stojících za myšlením sledovaných myslitelů, což by ale 

vyžadovalo vykročit též za úzké prvoplánové podobnosti, sledované autorkou. S ohledem na 

to chceme položit tyto otázky: Co je posledním cílem Descartovým? A co mu nahrazuje 

milost, která byla pro Augustina jedinou cestou dosažení blaženosti a spásy? A jak je to 

v tomto bodě s Komenským? Konečně, píše-li kolegyně: „Ne nadarmo povyšoval Descartes 

člověka na vyšší úroveň, ten by na to měl pamatovat a měl by dokázat přebrat odpovědnost za 

sebe a za druhé. Namísto toho se ale chová jako výlučný pán tvorstva a jeho přístup už není 

udržitelný.“ (s. 57) bylo by záhodno vyložit, v čem podle ní spočívá u Descarta smysl oné 

„vyšší úrovně“, totiž v čem jiném, než právě v tom, být „výlučný pán tvorstva“? 

 

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 
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