
Posudek bakalářské práce Pavla Bakovského “Schopenhauerovo pojetí 
hudby“ 
Bakalářská práce Pavla Bakovského je věnována roli umění ve filosofii Arthura Schopenhauera se 
zvláštním zaměřením na hudbu a její výsadní postavení v Schopenhauerově systému. V prvních třech 
kapitolách se autor věnuje stručnému představení relevantních pojmů Schopenhauerovy filosofie, a to 
jak ve vztahu k pojetí „světa jako vůle a představy“, tak funkce umění v něm, a to zejména se 
zaměřením na Schopenhauerův pojem ideje. V poslední kapitole jsou tyto kapitoly využity jako základ 
pro představení Schopenhauerovy filosofie hudby. 

Předem je třeba říci, že práce je psána s vysokou kulturou a citlivostí pro detail. Jednotlivé kapitoly jak 
stylisticky, tak formálně (citační aparát, způsob práce se zdroji) zcela splňují, ba přesahují požadavky 
kladené na kvalifikační práci bakalářskou. Ocenit je třeba rovněž kritický způsob, jímž je téma 
zpracováno: Schopenhauerovy teorie jsou uváděny stručně, leč se zaměřením na to podstatné a také 
na širší souvislosti, dané v tomto případě zejména obligátní filosofií Kantovou a Platónovou, ale i 
nečekanými a nikoli samoúčelnými souvislostmi s moderními diskusemi (např. Chalmers, Dawkins, 
Goehr). To svědčí o dostatečném rozhledu potřebném pro další samostatnou filosofickou práci. Autor 
rovněž prokazuje znalost patřičné sekundární literatury a schopnost ji adekvátně použít, zejména 
k zaujetí samostatného stanoviska ke zvoleným tématům a identifikaci sporných či problematických 
míst v Schopenhauerově teoriích.  

Za cenné a inspirující v tomto ohledu považuji zejména zdůraznění role tělesnosti v Schopenhauerově 
systému, jak ji autor popisuje v oddílu 2.3, rozlišení dvou funkcí umění, které lze u Schopenhauera 
podle autora najít (oddíl 3.3) a identifikaci rozporů v Schopenhauerově estetické koncepci, mj. ve 
vztahu k zmíněným funkcím umění (oddíl 4.4), ale i v praktických ohledech, jako je Schopenhauerova 
nedůvěra k opeře kontrastovaná se zálibou v Rossinim (a naopak nedůvěra k Richardu Wagnerovi, 
jehož opery ovšem nejspíš nikdy neslyšel, tj. znal jen jejich libreto) (oddíl 5.2). 

Za relativní slabinu práce, která je viditelná jen v kontrastu s výši uvedenými klady, považuji skutečnost, 
že je Schopenhauerově pojetí hudby, které má práce v titulu, věnována jen ca jedna čtvrtina textu. 
Této okolnosti si je přitom autor zjevně vědom a spojuje ji, zdá se mi, se specifickým postavením, které 
hudba v rámci Schopenhauerova systému zaujímá (je vyčleněna z obecné teorie umění, zároveň ale 
předpokládá znalost jeho obecných zásad, jak byly tematizovány dříve), s tím, že hudbě u 
Schopenhauera není věnováno příliš mnoho prostoru a že je její pojetí sporné (s. 33-34). V příslušné 
závěrečné kapitole přitom autor zmiňuje pozoruhodný fakt, že zatímco Schopenhauerova estetika, mj. 
pro svou nekoherenci a neúplnost, neměla (na rozdíl např. od estetiky Hegelovy) patřičný filosofický 
vliv, měla nesporný vliv umělecký, např. ve vztahu k dílu Richarda Wagnera a Thomase Manna, či, 
řekněme, „kolaterálně“ filosofický, jako u Ludwiga Wittgensteina. Tato skutečnost je filosoficky 
relevantní a autor ji, zdá se mi, nijak nevytěžil, byť tak zjevně činí vědomě (jak naznačuje např. uvedený 
citát Lydie Goehr ze s. 34, kde se Schopenhauerova filosofie hudby dává do souvislosti s jakousi „lstí 
vůle“, která z její neadekvátnosti činí jakousi vyšší adekvátnost).  

Upozorňuji na tento rys práce především proto, že případné rozvinutí úvah nad Schopenhauerovou 
filosofií hudby směrem, který přesahuje vlastní Schopenhauerovy texty, sama umožňuje tím, že celkem 
výstižně poukazuje na to, co je v nich inspirující a nosné bez ohledu na další náležitosti 
Schopenhauerovy estetiky. K tomu dle mého mínění vedle již zmíněné tělesnosti hudby (s. 4) patří, že 



se hudba vztahuje spíše k celku než k jednotlivostem (s. 35), což je podle mě i základ Wittgensteinovy 
záliby v Schopenhauerovi spíše než jen pouhý fakt pojmové neuchopitelnosti hudby (s. 31). 

Zajímavé v tomto ohledu, mj. i v kontextu toho, že si Wittgenstein v období Tractatu od nalezení 
vhodné logické formě sliboval rovněž možnost lepšího porozumění hudbě, je podle mě pátrání po 
původu „zázračné působení tónu“ (viz s. 25 práce) v souvislosti se závěrečným a mystickým závěrem 
Tractatu. Mystifikace logické formy je přitom stejného původu jako Kantova mystifikace forem názoru, 
která je podle něj pevně zakotvena v eukleidovské geometrii. Otázka je, zda pozdější relativizace zde 
přítomných a priori nemůže být úspěšně aplikována i na otázky hudebních forem, nejen v souvislosti 
s otřesením vládnoucí tonality atonálním idiomem, ale především s naturalizujícími tendencemi ve 
výzkumu hudební zkušenosti, jak je Schopenhauerova filosofie vlastně částečně předjímá ve výše 
zmíněných úvahách o tělesnosti.  

� 

Bakalářská práce je psána se stylistickou zručností a jazykovou kulturou, s vysokou úrovní nakládání 
s primárními i sekundárními zdroji a se schopností přehledného strukturování textu. K jejímu obsahu 
nemám větších připomínek. Uvedená výtka relativní stručnosti poslední části práce byla formulována 
jako výsledek kontrastu mezi ní a předešlými kapitolami a tématy, jež tyto kapitoly nastolily. V rámci 
obhajoby by se autor mohl stručně vyjádřit např. k dalším možnostem rozvinutí Schopenhauerovy 
filosofie hudby nad rámec samotného Schopenhauerova díla, tj. v oblastech jejího vlivu u dalších 
autorů, jak jsou naznačena v poslední kapitole práce a jak jsem je zmínil ve svém posudku. 

Práci doporučuji obhajobě a navrhuji hodnotit ji jako výbornou. 

V Praze dne 4. 6. 2017 

Doc. PhDr. Vojtěch Kolman, PhD 
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