
Posudek	na	diplomovou	práci	Bc.	Ondřeje	Kohouta,	Ibn	Bádždža:	Řízení	osamoceného	

	

Ondřej	Kohout	si	zvolil	na	první	pohled	opomíjené	a	málo	známé	téma	vita	intellectiva	v	arabském	

středověkém	filosofickém	myšlení	výrazně	ovlivněném	antickými	vzory.	Zaměřuje	se	především	na	otázku	

specifického	osobního	 zdokonalování	 jednotlivce	uvnitř	 nedokonalé	 společnosti,	 a	 to	 na	 základě	 tří	 Ibn	

Bádždžových	 textů:	 Řízení	 osamoceného,	Dopisu	 na	 rozloučenou	 a	 Spojení	 Intelektu	 s	 člověkem.	 Text	 je	

vhodně	rozdělen	do	dvou	oddílů,	které	společně	dobře	mapují	psychologické	základy	a	politickou	stavbu	

Ibn	Bádždžova	projektu	osamoceného	intelektuála.	Jako	přiměřené	„druhé	patro“	se	jeví	analogie	k	motivu	

vnitřního	exilu	u	autorů	20.	 století,	Adorna	a	Havla,	 a	kvalitním	zastřešením	celého	projektu	 je	překlad	

z	arabštiny	první	kapitoly	Řízení	osamoceného.	

	 Navzdory	 dobrému	 rozvrhu	 vykazuje	 výsledná	 podoba	 textu	 známky	 chvatného	 dokončení.	

Jednak	 jsou	 některé	 motivy	 načrtnuty	 bez	 detailnějšího	 výkladu	 (viz	 níže),	 jednak	 se	 v	práci	 nachází	

zbytečně	 velké	 množství	 gramatických	 a	 stylistických	 prohřešků	 (včetně	 hrubých	 chyb	 „vyplívat“,	

„vyzívat“)	a	formálních	nedostatků	(např.	parafrázované	al‐Farábího	texty	chybí	v	bibliografii,	čtyři	různé	

formy	psaní	jména	Abbès,	nedotažený	poznámkový	aparát	či	přehozená	arabská	písmena	v	pozn.	12).		

Zde	uvádím	několik	motivů,	které	si	podle	mého	soudu	zaslouží	pečlivější	výklad	a	mohou	se	stát	

námětem	k	diskusi	u	obhajoby.		

Co	se	celkového	představení	motivů	Ibn	Bádždžova	myšlení	týče,	domnívám	se,	že	by	bylo	vhodné	

ukázat	 přesněji,	 v	čem	 jsou	 specifika	 Ibn	Bádždžovy	 koncepce	 na	 rozdíl	 od	 jiných	 politických	myslitelů	

islámu	před	ním	(al‐Farábí)	a	po	něm	(Ibn	Tufajl	a	Averroes).	Autor	širšímu	kontextu	bez	pochyby	rozumí	

a	z	textu	prosvítá,	že	ví,	že	v	daném	období	a	regionu	tak	říkajíc	„visela	ve	vzduchu“	otázka	po	netriviálním	

vztahu	elita‐prostý	lid,	stejně	jako	problém	vzájemné	prostupnosti	těchto	skupin	a	s	tím	spojená	tázání	po	

odpovědnosti	elity	vůči	prostému	lidu;	na	obecné	rovině	se	tu	pak	klade	otázka	po	samotných	možnostech	

vzdělávání	 a	 vedení.	 Tento	 „balík“	 otázek	 radikálně	 otevírá	 al‐Farábí	 svou	 specifickou	 interpretací	

platónských	politických	motivů,	 avšak	 Ibn	Bádždova	vize,	 jak	diplomant	 správně	uvádí,	přináší	důležitý	

obrat	v	chápání	dokonalé	obce	a	její	zásadní	restrukturalizaci.	S	touto	změnou	zřetele,	tj.	s	jejím	možným	

řešením	na	úrovni	ryze	individuální,	pak	následně	pracuje	Ibn	Tufajl	(Živý,	syn	Bdícího),	nicméně	Ibn	Rušd	

problém	 vztahu	 elita‐prostý	 lid	 znovu	 přinese	 do	 veřejného	 a	 právního	 (!)	 prostoru	 v	Rozhodném	

pojednání.	

Domnívám	se	proto,	že	by	historické	pozadí	těchto	tázání	mělo	být	v	práci	více	přítomno.	I	když	

Ibn	Bádždža	přináší	 nový	motiv	 „samotáře“,	 není	 v	této	 linii	myšlení	 osamoceným	autorem,	 tj.	 kriticky,	

nicméně	v	přímé	návaznosti,	reaguje	na	své	předchůdce.	Krom	toho	autor	trefně	v	úvodu	zdůrazňuje,	že	

pro	správné	pochopení	 Ibn	Bádždžovy	koncepce	 je	 třeba	brát	v	potaz	 i	 jeho	politickou	kariéru.	S	tím	se	

nedá	než	 souhlasit,	 avšak	politickou	angažovanost,	 či	 přinejmenším	přítomnost,	 zvoleného	myslitele	 ve	

správní	 hierarchii	 autor	 implicitně	 pojednává	 pouze	 v	kapitole	 „Osamocení	 20.	 století“	 a	 v	přímé	

souvislosti	s	Ibn	Bádždžou	jen	letmo	na	s.	59.	Reálná	interakce	osamoceného	s	okolím	by	mohla	být	lépe	

vysvětlena	 právě	 v	kontextu	 nestability	 státních	 územních	 zřízení	 za	 vlády	 Almorávidů	 na	 Iberském	

poloostrově	v	11.	a	12.	století,	s	níž	měl	pojednávaný	myslitel	bohaté	zkušenosti.	

	 Otázka	zodpovědnosti	vladaře	za	blaho	občanů	je	autorem	vhodně	tematizovaná	i	u	Platóna.	Opět	

by	stálo	za	 to,	 aby	byl	 tento	nesamozřejmý	motiv	důkladněji	 zpřehledněn	nejen	na	základě	 intuitivního	

čtení	 primárních	 textů,	 ale	 i	 za	 pomoci	 vhodné	 výkladové	 literatury.	 Totéž	 platí	 i	 o	 citovaném	 textu	

Plótínově.	

	 Neméně	zajímavé	je	i	téma	samotného	spojení	Intelektu	s	člověkem.	Už	jen	samotný	název	spisu	

Spojení	 Intelektu	 s	člověkem	 a	 ne	 „člověka	 s	Intelektem“	 je	 v	tomto	 kontextu	 hodný	 úvahy.	 Autorovi	 se	

podařilo	úspěšně	popsat	individuální	úsilí	člověka	o	racionální	zdokonalení	v	první	části	textu	za	pomoci	

analýzy	 „duševních	 forem“.	 Následně	 dochází	 k	závěru,	 že	 můžeme	 označit	 „jakoukoli	 interpretaci	



chápající	 nahlížení	Aktivního	 Intelektu	 jako	 splynutí	 s	na	 člověku	nezávislou	 inteligencí	 za	 chybnou“	 (s.	

33).	 Neexistence	 ontologického	 statu	 Aktivního	 Intelektu	 je	 nicméně	 v	následujícím	 oddíle	 (oprávněně)	

zpochybňována	 a	 zkoumána.	 Autor	 se	 tak,	 zdá	 se	 mi,	 zaměřil	 především	 na	 směr	 „zespoda	 nahoru“.	

Nezanedbatelný	je	ale	i	druhý	vektor,	a	sice	„shora	dolů“.	Při	výkladu	spojení	je	dobré	nezapomenout,	že	

oba	dva	prvky	interakce,	ať	už	je	Aktivním	intelektem	míněno	cokoli,	jsou	aktivní	(Intelekt	už	samotným	

svým	 názvem).	 I	 když	 je	 pro	 Ibn	 Bádždžu	 jistě	 důležitější	 vektor	 první,	 i	 působení	 „shora“	 má	 své	

opodstatnění	a,	myslím,	že	oprávněně	umožňuje	vidět	v	jeho	textech	prvek	mystiky.	Při	obhajobě	by	bylo	

dobré,	 kdyby	 se	 diplomant	 k	tomuto	 tématu	 vrátil	 a	 pokusil	 se	 vyjasnit,	 jak	 rozumí	 vztahu	 člověka	 a	

Aktivního	intelektu,	resp.	Získaného	intelektu,	a	tím	vysvětlit	vlastní	čtení	povahy	jejich	„spojení“.		

	 Drobnou	 poznámku	 mám	 na	 závěr	 k	 termínu	 „plevel“,	 který	 je	 v	češtině	 dle	 mého	 soudu	

zavádějící,	 protože	má	 jen	 negativní	 konotace.	 Jestli	 Ibn	 Bádždovi	 správně	 rozumím,	 „plevel“	 je	 mladá	

rostlina,	která	roste	sama,	spontánně	se	objevila	na	poli,	tj.	mezi	rostlinami,	které	zde	byly	někým	vysety,	

jsou	svojí	povahou	jiné,	a	i	přístup	k	nim	je	proto	jiný.	„Plevel“	nemusel	nikdo	sít,	roste	sám,	resp.	stará	se	

sám	o	sebe	svou	specifickou	životosprávou/řízením,	a	právě	to	ho	 liší	od	 jiných	rostlin,	které	se	samy	o	

sebe	nestarají	a	potřebují	vedení	zvenčí.	

	

Celkově	 oceňuji	 odvahu	 a	 poctivý	 přístup,	 se	 kterými	 autor	 přistupuje	 k	obtížným	a	 ne	 snadno	

abstrahovatelným	tématům,	a	to	s	ohledem	jak	na	obsah	zvolených	textů,	tak	i	z	důvodu	nedokončenosti	

primárních	zdrojů	samotných.	Ocenění	 si	 zaslouží	 i	 to,	 že	diplomant	prokázal	 výtečné	 jazykové	znalosti	

„nefilosofického“	 jazyka,	 které	 mu	 umožnily	 nahlédnout	 do	 originálních	 znění	 textů.	 Bylo	 by	 výborné,	

kdyby	autor	český	překlad	celého	pojednání	dokončil	a	pomýšlel	na	jeho	vydání	s	úvodní	studií,	jíž	by	za	

jádro	mohla	sloužit	předkládaná	diplomová	práce.	

	

Práci	navrhuji	předběžně	hodnotit	jako	velmi	dobrou.	

	

Dita	Válová	

Praha	13.	černa	2016	

	


