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Je snem školitele postgraduálního studia mít za svěřence adepta, který je pilný, sebe 

motivující, jenž má jasnou představu o tom, co bude dělat a jakým způsobem to bude dělat a 

který si k tomu najde odpovídající prostředky. Právě takovým byl Jakub Šenovský, který 

postupně dozrál v poctivě pracujícího autora, jehož texty dokážou být opravdovým přínosem 

pro bádání v dané problematice. Ve věci svých studií absolvoval studijní stáž na univerzitě 

Regensburg, kde se seznámil s výkladovou literaturou ke svému badatelskému záměru, kterou 

během jeho zpracování hojně využíval. V případě kusánologického bádání nelze patrně 

pominout základní referenční výklady W. Beierwaltese a K. Flasche, jež se stali hlavním 

vodítkem při sledování myslitelského díla německého kardinála. Nicméně velice silná je 

americká interpretační tradice, se kterou se Jakub Šenovský rovněž důkladně seznámil a ve 

své studii ji průběžně diskutuje a využívá. V průběhu postgraduálního studia se pravidelně 

účastnil studentských konferencí, badatelských projektů a publikoval části své nyní 

předložené práce, a to dokonce i v zahraničí. Za průběh jeho studia a za odvedenou práci bych 

mu coby školitel navrhl hodnocení summa cum laude.  

Předložená disertační práce, jež by po stylistické úpravě byla – dle mého soudu – 

publikovatelná jakožto odborná monografie, chce být příspěvkem k filosofické antropologii, a 

proto se koncentruje kolem Kusánova pojetí intelektu či mysli, jež jednak charakterizují to 

specificky lidské na člověku a jednak to, na základě čeho se člověk přibližuje a připodobňuje 

Bohu. Výklad netematicky respektuje klasický metafysický repertoár Bůh, svět, duše coby 

témat speciálních disciplín metafysiky coby „první filosofie“: theologia specialis (jež je 

zároveň i ontologia generalis, protože Bůh je přeci „pán bytí“), cosmologia specialis a 

psychologia specialis. Potud je filosofická antropologie ukotvena v základním nárysu 

metafysiky a její základ je metafysický. Zdá se, jako kdyby filosofická antropologie 

představovala to, co z klasické metafysiky „zbylo“ či residuální podobu, v jaké se ještě 

vyskytuje. Kromě tradičního zakotvení v někdejší podobě „první filosofie“ však výklad hledí i 

„dopředu“ a tematizuje, do jaké míry je Kusánského myšlení a dílo iniciací nového věku ve 



filosofii a poznávání, zda by Kusánský nemohl oprávněně slouti „první novověký filosof“. 

Nestačí jen samostatně zdůraznit motivy mathématičnosti, měření, počítání, síly a moci, nýbrž 

je podstatné promyslet a vysvětlit jejich vnitřní souvislost: Protože teprve jejich vnitřní 

jednota smysluplně může eventuálně vysvětlit, co znamená „to nové“ na novověku. Zmíněné 

motivy se totiž vyskytovali ve filosofickém a theologickém myšlení po celou dobu i před 

Kusánským, ale přesto si nikdo netroufne hovořit o „novověkém“ charakteru. Tím, že náš 

kardinál řečené motivy pochopil, promyslel a vyslovil v jednotě a jakožto jednotné, ukázal 

fundament „nového“ obrazu světa a pochopení „skutečnosti“ jakožto moci a síly uchopitelné 

lidsky možným způsobem mathématicky za pomoci čísla skrze počítání, měření, vážení a 

experimentování. Silový a mocenský charakter „bytí“ nachází svůj fenomén a své agere 

v čísle, modus existendi se jakožto moc a síla uskutečňuje kalkulací, konstrukcí a výčtem 

(statisticky). Protože je však práce, jak bylo řečeno v úvodu, příspěvkem k filosofické 

antropologii, sleduje se v ní silové založení a podstata lidské bytosti, a nikoli „nový“ obraz 

světa. Autor naštěstí odolává anachronickým komparacím a závěrům přesahující kontext 

Kusánova díla a doby a omezuje se na opatrné sugesce týkající se eventuálního novověkého 

charakteru důsledků Kusánova myšlení. Opatrnost je vedle píle, poctivosti a všímavé 

pozornosti další ryzí, a přitom vzácnou ctností dobře přivtěleného filosofického řemesla.  

Badatelský výkon Jakuba Šenovského ve věci myšlení Mikuláše Kusánského osobně považuji 

za důstojný tuzemský pandán respektovaného díla Karla a Pavla Flossových, na které když 

rovnou nenavazuje, tak je minimálně jejich komplementem. Větší kompliment lze stěží 

vyslovit.  

 

Práci bez výhrad doporučuji k obhajobě.  
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