
Oponentura práce Mgr. Tomáše Hermanna Útěcha ze života. Studie o biologickém díle 

a Útěše z filosofie Emanuela Rádla 

 

 Obsáhlá  disertační práce Mgr. T. Hermanna, autora, který je znám z četných studií 

nejen o Rádlovi, nýbrž i z historie věd o životě 20. století, představuje, pokud je mi známo, 

zatím nejobsáhlejší analýzu a zhodnocení Rádlova díla a odkazu pro dnešek Svým rozsahem 

(363 s. a zvláštní svazek příloh) překračuje zatím základní monografii Šimony 

Loewensteinové.  

 Myslím, že nemusím příliš rozvádět strukturu práce, která je promyšlená; autor 

projevil úctyhodnou znalost pramenů i sekundární literatury a zařadil správně E. Rádla do 

dobového kontextu. Projevil se jako dobrý znalec tehdejší biologie a filosofie, připojil obsáhlé 

přílohy (které jsou ovšem někdy nepřehledně uspořádány, nejzajímavější se mi jeví objevný 

text rukopisu „Dost už o dědičnosti“) a velmi užitečnou bibliografii Rádlových prací do r. 

1918 a inventář jeho archivního fondu, což vše usnadní práci dalším badatelům. 

S chronologickým vymezením etap v Rádlově životě a jeho díle lze podle mého náhledu bez 

výhrad souhlasit. Hermann se soustředil na dva problémové okruhy, Rádlovy biologické práce 

a na jeho Útěchu z filosofie, jak výrazně naznačuje název jeho disertační práce. Velice 

oceňuji právě tento název – útěcha ze života je to, co všichni potřebujeme. 

 Je povinností oponenta vyslovit i kritické poznámky. Především se mi zdá, že T. 

Hermann následoval cestu těch badatelů (včetně mne), kteří se svým způsobem tak vžili do 

osobnosti toho, o němž píší, že trochu ztrácejí možnost kritického odstupu. To se mi jeví např. 

v odvolání na O. Matouška (1942, v Hermannově práci s. 295), který vždy přeháněl a 

nadsazoval. Je škoda, že autor nevěnoval větší pozornost analýze Rádlových prací z historie 

věd o životě – pak by více ocenil kritické poznámky jiných badatelů, kterým vadil jeho 

přístup k darwinismu, který Rádl zřejmě z náboženských důvodů posléze zavrhoval a 

vysmíval se mu (viz v české verzi jeho dějin biologie zmínku o souvislosti kálení psa a kývání 

jeho ocasu). Tím mám na mysli zejména pasáže v Hermannově práci na str. 58-61. Dále bych 

připomněl, že autor nedostatečně vysvětlil Rádlův přechod od mechanicismu (který Rádl 

zřetelně zastával v období svých studií o fototropismu) k pozdějšímu v podstatě 

spiritualistickému náhledu na životní dění.  

 Závěrem bych chtěl říci: T. Hermann je asi nejlepším znalcem Rádlova díla, který také 

o jeho odkaz pečuje s velkou horlivostí a potřebnými znalostmi. Jeho zásluhy na pěstování 

tohoto vzácného kulturního dědictví jsou nepopiratelné. V disertační práci projevil 



neobyčejný vhled do Rádlova díla – Ta práce je, bez ohledu na několik mých 

beckmesserských poznámek, prostě vynikající. 

 

 Doporučuji k obhajobě, a k publikaci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Doc. prom. biolog Jan Janko, CSc. 

 

V Praze, 26. srpna 2008 


