
Posudek  na bakalářskou práci kolegy Kryštofa Nička „Péče o duši“ 

 

    Málokdy se setkáváme v milieu bakalářských prací s tak filosoficky vyzrálým textem 

na základní téma staré řecké filosofie. Epimeleia peri tés psychés je základem duchovní 

Evropy, jak nás o to často zpravuje sám Jan Patočka. Jde o téma, které je velmi často 

příčinou rozbrojů mezi vědou a filosofií. A přesto se jedná o zcela zásadní podstatu 

našeho života. Kolega Niček velmi dobře pochopil, že duše je pohybem, vznikajícím ze 

sebe samého, což dodává duši, alespoň její vrcholné části (logistikon) nesmrtelnost a už 

z tohoto důvodu je nutno pečovat o duši jako o to, co v životě nemůže být ničím jiným 

převýšeno.    

    Pohyb je přirozený stav, klid je jen druh pohybu, tak je tomu u Platóna a nejvyšším 

projevem péče o duši jsou otázky, rodící se z bytostné privace, kterou duše zakouší, 

pokud umí „být“ ze sebe samé, tj. pokud se nachází v dialogu se sebou samou. Toto 

přesně nacházíme v předloženém textu jasně a laskavě popsano.  

Problém duše ve fenomenologii kolega správně rozvrhuje na tezi o prevalenci otázky 

nad odpovědí, protože otázka je v podstatě výrazem základní životní privace , která nás 

uvádí do pohybu, jenž je životem duše. Velmi citlivě a logicky napojuje funkci privace 

v duši na problematiku bytí, horizont, v němž se otevírá světa v ontologické diferenci.  

Transcendence je přesah přes oblast jsoucen, do celků bez marga, které se otevírají jen 

v napětí bytostného tázání. Opět se tu ukazuje jak autor předložené bakalářské práce 

dobře propojuje myšlenky z období novověkého se starověkem, pokud jde o starost o 

duši. To je také největší přednost této práce, a nebývá zvykem, že se s tímto fenoménem 

setkáváme často, posuzujeme-li bakalářské práce.   

Doxá a epistémé se pak otvírají před čtenářem jako nevyhnutelné důsledky promýšlení 

duševního pohybu, které bylo autorem v předešlé části velmi dobře vysvětleno.  



Odtud je pak jen skok do problému existence, v níž kolega Niček správně preferuje 

autenticky pobyt.  

    Závěrem je možno konstatovat, práce je velmi dobrá, až na drobné překlepy, které je 

možno najít, zasluhuje si nejlepší ocenění a samozřejmě ji doporučuji k obhajobě s touto 

doplňující otázkou: Je duchovní Evropa ještě založena na péči o duši anebo nabývá jiného 

charakteru? 

 

 

 

V Praze dne 4. 8. 2016                                    prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.   


