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Ivanna Dovhoruk  

Zkoumání fenoménu Maidan skrze aplikaci Hegelovy teorie o panství a rabství  

(diplomová práce na FF UK v Praze 2016) 

Posudek vedoucího práce 

 

 

Charakteristika práce 

 

Výchozí otázkou práce Ivanky Dovhoruk je okamžik „buď – anebo“, v němž se 

člověk rozhodne přijmout smrt, aby neztratil svobodu, jak o něm mluví účastníci 

kyjevských protivládních demonstrací v zimě 2013/2014. Na základě analýzy 

Hegelova výkladu o konstituci sebevědomí jako bytí o sobě, bytí pro jiné a bytí pro 

sebe z Fenomenologie ducha autorka ukazuje, že svoboda předpokládá nejen 

(vydobyté) uznání od druhého vědomí, ale také ochotu druhé vědomí uznat jako 

svobodné. Její zájem patří jednak motivu ochoty obětovat v boji o uznání biologický 

život, jednak respektu ke svobodě druhého, bez něhož není svobody vlastní. Sama 

ochota obětovat vlastní život tak nemusí být obětí za svobodu, pokud v ní tento 

druhý motiv chybí.  

Aby odlišila situaci oběti za svobodu (v níž jde vždy také o svobodu druhých) 

od jiného nasazení vlastního života, pomáhá si autorka Augustinovou analýzou 

pokory jako lásky k Bohu až k pohrdnutí sebou a pýchy jako lásky k sobě až 

k pohrdnutí Bohem (De civitate Dei, XIV,28). Také pýcha (superbia), tj. touha postavit 

se sám na Boží místo, může být motivací sebeobětování, v tomto případě však podle 

závěru I. Dovhoruk nejde o svobodu, nýbrž naopak o otroctví pýchy. Respekt ke 

svobodě druhých jako podmínka svobody je tak doplněn (či zůvodněn?) respektem 

k Bohu jako společenému počátku, bez něhož je lidská svoboda ohrožena 

sebezotročením. 

Poslední část práce přináší zamyšlení nad tím, co znamená respekt ke svobodě 

druhého. Autorka odpovídá, že jde o respektování jeho základních hodnot, jež 

představuje jako trojí „bránu“: Patris (Boha), patriae (vlasti) a patrum (rodiny). Tyto 

hodnoty (uspořádané vertikálně) podle jejího výkladu člověk brání, pokud brání 

svou svobodu, a pro ně je také ochoten obětovat život. Tyto „brány“ zároveň 

respektuje, pokud respektuje svobodu druhého. 

 

 

Problémy 

 

Práce Ivanky Dovhoruk prozrazuje velké zaujetí zpracovávaným tématem i 

skutečnou motivaci o něm přemýšlet, a to způsobem velmi samostatným a 

svérázným. Její projekt byl od počátku koncipován ve svém východisku i ve všech 

svých částech s jistotou u školních prací nevšední. Tuto sveřepost a samostatnost na 

jedné straně oceňuji, na druhé straně je mi téměř líto, že se mi jako vedoucí práce 
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nepodařilo autorčinu pozornost více upoutat k některým bodům problematickým, 

z nichž zde uvedu aspoň některé.  

 (1) Za dosti nesamozřejmé pokládám převést bez dalšího vysvětlení respekt ke 

svobodě druhých na pokoru v náboženském smyslu. Není to jistě krok zcela 

nelegitimní, ale potřeboval by jednak zdůvodnění, jednak i promyšlení obtíží, které 

přináší. Znamená to, že bez náboženského přesvědčení nelze respektovat svobodu 

druhých? Nemůže být respekt ke svobodě druhých založen jinak než myšlenkou 

společného božského počátku? 

 (2) Za určité zamyšlení by stálo pojetí svobody, které práce předpokládá. 

Čtenář vyrozumívá, že se svoboda rodí z ochoty obětovat biologický život za vlastní 

„brány“ v jejich náležitém pořadí a zároveň z respektu k „branám“ druhého. Úvaha 

o „pýše“ dává tušit, že je svoboda (navíc?) ohrožena vnitřním sebezotročením, 

pokud neuznává svou vlastní podmíněnost božským počátkem. Tyto motivy 

obsažené v různých částech práce však nejsou spojeny v ucelené zamyšlení, proto 

zůstává poněkud nejasné, jakou svobodu vlastně člověk získává, nebo ztrácí 

v okamžiku „buď/anebo“, zda je takový okamžik její podmínkou nutnou a 

postačující. 

 (3) Pokud jde o respekt k „branám“ druhého, klade se dále otázka, zda lze 

respektovat jeho „brány“, ať jsou jakékoli: když kupř. hájí fanatickou náboženskou 

představu nebo nespravedlivý stát. Možnost nenáležitosti „bran“ není v práci vůbec 

uvážena, leda bychom na ni vztáhli kritérium „pýchy“ jako touhy postavit se na Boží 

místo. Patrně však propadnutí „pýše“ nemusí být záměrné ani vědomé (náboženský 

fanatik si obvykle nepřipouští, že se sám staví na Boží místo, ani obránce vlasti si 

nemusí uvědomovat její nespravedlnost). Míru „pýchy“ tak zřejmě nebude možno 

konstatovat jinak než opět mírou respektu ke svobodě druhých? Augustinův pojem 

„pýchy“ by snad mohl být domyšlen až k tomuto důsledku, tato myšlenková práce 

však v předloženém textu provedena není. 

 (4) V kapitole o lži-panství (str. 63-66) se autorka pokouší odlišit panovníka-

raba (pro něhož je vláda nástrojem získání statků) a panovníka-vůdce (pro něhož je 

moc cílem o sobě) a také spekuluje o možném konci jejich vlády. Tato úvaha působí 

dosti nepřesvědčivě, protože oba ideálně popsané typy je u konkrétních diktátorů 

dosti těžké odlišit a předložená tvrzení nemají historickou oporu. O tom, jak by 

vypadala vláda svobodná respektující svobodu druhých, se nic nedovídáme (ani 

panovník-vůdce není zjevně svobodný, nakolik nerespektuje svobodu druhých 

neboli je „otrokem pýchy“). 

 (5) Vzhledem k tomu, že se práce zabývá především obranou druhé 

z autorčiných „bran“, tj. brány vlasti, očekávali bychom zamyšlení nad tím, co vlast 

je. Tohoto tématu se autorka dotýká v krátké zmínce na str. 62, kde jako podstatné 

určení vlasti uvádí ochotu „bojovat za svobodu a nezávislost“ tohoto celku, ať už je 

vymezen územím, kulturou, národem nebo jako unie států či kontinent (snad má na 

mysli především stát, který může občanům uložit brannou povinnost, ačkoli to 

přímo neříká). Tento postřeh je jistě zásadně důležitý, přece jen však poněkud kusý. 

Autorka sama zmiňuje očekávanou ochotu položit život také za vlastní rodinu nebo 
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náboženství, proto by bylo třeba vlast odlišit přinejmenším od nich. Právě 

v kyjevském Maidanu lze přece rozeznat více možností, jak vlast chápat, které mají 

významný dopad pro vyhodnocení tohoto povstání jako celku i pro další směřování 

ukrajinské politiky. 

 

 

Hodnocení 

 

Ivanka Dovhoruk si zvolila téma, které má politickou aktuálnost i osobní naléhavost 

pro ni samotnou jako autorku. To jí dává velkou motivaci k psaní i odvahu 

formulovat vlastní myšlenky, zároveň ji však zbavuje distance potřebné 

k chladnokrevnější analýze a problematizaci vlastních přesvědčení. V její vlastní 

koncepci „bran“ a politických důsledků z ní vyvozených schází vyrovnání 

s koncepcemi jinými i kritické promyšlení. V kapitolách o Hegelovi a Augustinovi 

nicméně I. Dovhoruk prokázala schopnost s porozuměním interpretovat texty 

filosofické tradice, vzít v úvahu některé položky sekundární literatury a výsledků 

užít pro vlastní přemýšlení. Také formální úroveň práce je velmi dobrá (ačkoli 

čeština není autorčinou mateřštinou, práce je psána kultivovanou řečí, chyby se 

vyskytují ojediněle). Přes uvedené výhrady tak práce Ivanky Dovhoruk podle mého 

názoru splňuje požadavky kladené na práci diplomovou, proto ji doporučuji 

k obhajobě a navrhuji hodnocení 2. 

 

 

Praha 12.6.2016 

Lenka Karfíková, vedoucí práce 

 

   

    

 

  


