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Katedra filozofie

PROTOKOL O HODNOCENÍ PRÁCE

Práce (co se nehodí, škrtněte): diplomová / bakalářská

Posudek (co se nehodí, škrtněte): vedoucího / oponenta

Práci hodnotil(a) (u externích hodnotitelů uveďte též adresu a funkci ve firmě): Mgr. Anna Lukešová

Práci předložil(a): Tomáš Brada

Název práce: Romano Guardini a konec jedné epochy


1.	CÍL PRÁCE (uveďte, do jaké míry byl naplněn):

Cílem práce je patrně podání interpretace Guardiniho pojetí „konce novověku“ v kontextu jeho dalšího díla a díla jeho současníků a zhodnocení jeho významu pro současnost/aktuálnosti. Autor sám používá výrazy: „zabývat se koncem epochy“; „zjistit, zda je dnešní doba v úpadku“; „porovnat s názory jeho [Guardiniho] současníků“; „vytvořit jistou diskusi na téma, jaká bude společnost nadcházející“; „řekneme si, jak se G. koncepce novověku odlišuje od tradiční interpretace novověku“.
Vzhledem k fragmentárnosti textu je obtížné vysledovat kroky, v nichž autor „podrobí obraz novověku a jeho konce analýze a z ní pak vyvodí závěry“.
Domnívám se, že cíl práce naplněn nebyl, neboť o interpretaci nejde a hledat souvislosti v textu je údělem až čtenáře, nikoli autora.


2.	OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, proporcionalita teoretické a vlastní práce, vhodnost příloh apod.):

Autor používá nadměrné množství citací. Citace hned na str. 2 zabírá téměř celou stránku. Další jednotlivé citace nejsou tak rozsáhlé, nicméně tvoří téměř vždy celý odstavec a není výjimkou, že vcelku svým objemem vydají na polovinu stránky textu BP. Oproti množství citací naopak zaráží délka seznamu literatury, který sestává ze šesti titulů.
Autor nevyužívá parafráze a jen velice zřídka užívá nástrojů interpretace (jako např. „Guardini se domnívá“). Je pak velice těžké rozeznat, kdy tlumočí Guardiniho, kdy vyjadřuje vlastní stanovisko a kdy se opírá o další informace. Používaný slovník a výrazy v konkrétních pasážích naznačují, že autor vždy tlumočí daný použitý zdroj bez většího vlastního zásahu. Je to vidět mj. u srovnání Guardiniho s Gogartenem v kapitole 8, které přichází bez zvláštního důvodu spolu s novou otevřenou knihou (Teologické směry 20. století). V pasážích, kde se autor přímo neopírá o zdroj, se vyjadřuje vágně. (Více o autorově práci se zdroji uvádím v části třetí.)
Sledovat linii textu je obtížné, odstavce na sebe mnohdy nenavazují, autor přechází od jednoho tématu k dalšímu bez logického provázání. Citace jsou mezi odstavce „vlepeny“ opět bez logické návaznosti, bez autorova vysvětlení nebo interpretace. Jen pro příklad na str. 13 čteme: „Protože se však svět v jeho pohledu ještě nemohl projevit…“, nevíme však, čí pohled to má být; na str. 14 autor hovoří o aristotelském pojetí světa a najednou vkládá citaci o výdělečné činnosti; na straně 17 píše: „zatím zde nemáme až tak silný prožitek kultury“, ale není jasné, kde tento prožitek nemáme…
Podobně i kapitoly sledují jakousi linii bez vysvětlení – je pochopitelné, že pro práci může být potřeba vymezit stručnou historii nebo základní pojmy. Za tímto účelem zřejmě vznikly kapitoly 2 a 3, nicméně v samotném textu je opět těžké vysledovat, o co přesně autorovi jde a jak mu tyto informace pomohou ve výkladu hlavního tématu. 
Zvláštní je také autorovo chápání dobového vymezení. Text, o nějž se BP opírá, vznikal na konci 40. let 20. století. Zdá se, že autor tento dobový odstup nereflektuje a ústy Guardiniho mluví o dnešní době – zda autor považuje G. text za natolik aktuální, že je platný beze zbytku i pro současnost, není v práci na příslušných místech náležitě vyjádřeno, aby tak byla zajištěna plynulost myšlenek. Autor BP např. píše: „Dnes můžeme vypozorovat z obecního mínění, že kultuře […] již nevěříme v takové míře“, a hned přidává citaci Guardiniho: „Cítíme, že s ní není něco v pořádku.“ (28)
Ostatně to, k jaké době se vlastně vztahuje onen popis „novověkého“ chápání světa a konec „novověku“ se dozvídáme až na str. 38 (text práce má 42 stran), kde autor vysvětlí, že Guardini „popisuje proces novověké představy světa, který podle něho vzala za své spolu s druhou světovou válkou“.


3.	FORMÁLNÍ ÚPRAVA (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, grafická úprava, přehlednost členění kapitol, kvalita tabulek, grafů a příloh apod.):

Jazyková úroveň práce naprosto nevyhovuje požadavkům na vědeckou práci. V textu se vyskytuje nadměrné množství stylistických, interpunkčních a gramatických chyb, objevují se hovorové výrazy a spojení. 
Veškeré chyby a překlepy jsou nejen špatnou vizitkou autora, ale především výrazně ztěžují orientaci v textu. Jen namátkou několik příkladů: „soudná den“ (5), „jistého pochybnosti“ (13), „programoví úkol“ (23), „tato snaha není příliš užiteční“ (29)... Hned druhá věta práce zní: „Autor tuto problematiku vykresluje jako konec novověku, tedy konec novověku, tedy konec novověké epochy.“ (1) A dále např. „to se děl především s rozvojem obchodu“ (6)… „Je ve světě, který je dílem Božím a tedy je dílem obdivu studovat a obdivovat se kráse světa.“ (11) „Člověk je tedy z přírody vydělena je sám na přírodě nezávislí.“ (18) „To je velmi zřetelné na protikladu člověka a masy, tedy člověka […] projevujícího se […] malou, která sice myslí jako jedna bytost…“ (22) „Že člověk je osobou svobodnou, se svobodnou, se svobodou tvořit a ničit.“ (29) „To, jakým způsobem bude moc užita, nakonec záleží jen na jejím uživateli. Lidé mají moc, ale nakonec bude záležet jen na tom.“ (31) „Na světě jsou oblasti, kde lidé trpí podvýživou a jeden jsou oblasti, kde naopak trpí obezitou.“ (34)
Zcela běžné je nezvládnutí shody přísudku s podmětem: „změny … vedli“ (4), „jsme ho takto začaly“ (5), „společnosti kladli“ (5), „bychom mohly označit“ (16), „z toho bychom mohly usoudit“ (20), „již byly mnozí, kteří věřili“ (23), „tomu bychom mohly porozumět“ (24). O nedbalosti svědčí porušování naprosto elementárních pravidel jako ukončení věty tečkou nebo započatí věty velkým písmenem. Nedůslednost psaní filosofie/filozofie nebo Boží/boží je ve stínu dalšího jen maličkost.
Co se týče logického členění textu, je zvláštní, že v kapitole nazvané „Dvě ctnosti“ se mluví o ctnostech třech a kapitola 8.1 zůstala prázdná. 
Vážným nedostatkem je dále „nepořádek“ v psaní uvozovek. Autor nepřepisuje uvozovky vnořené v citaci na jednoduché. V několika případech zapomíná počáteční uvozovky, jinde zapomíná na uvozovky koncové nebo se mu uvozovky v textu objevují „navíc“. Sejdou-li se tyto nešvary u jedné citace, pak je nemožné určit, kde citace skutečně začíná a kde končí.
Se samotnými citacemi je nakládáno svévolně – autor je přepisuje s chybami, nedbá interpunkce v originále (a to i v případě oddělení vět); opět pro ilustraci namátkou příklad: „Vytvořilyi se národní státy, vědoméi si své veliké moci. Se vzrušující smělostí se přikročilo k dobývání Země. Byla objevena nová teritoria a moře, a vytvořen koloniální systém. A posléze došlo i k oněm pro všechny předchozí doby nevídaným objevům a konstrukcím, jimiž člověk ovládá přírodu a jež souhrnně nazýváme technikou. Jsou nerozlučitelně spjaty s novověkou ekonomikou, v níž ničím neomezovaná snaha po zisku vytváří bohatě široce rozvětvený kapitalistický systém.“ (Přeškrtnuty jsou změny provedené autorem BP.)
Odkaz 60 (poznámkový aparát používá autor pouze pro odkazy na literaturu, odkazem tedy míním číslo poznámky pod čarou) se mýlí o stránku a odkaz 27 se mýlí o 4 strany, krátké citace na straně 7 jsou určeny rozmezím 3 stran, podobně odkazy 73 a 85 jsou určeny nepřesně. I další odkazy neodpovídají umístění ve zdroji, např. č. 37, 52, 53, 54, 55, 63, 70, 71, 77. Odkazy 65 a 66 ve skutečnosti odkazují na navazující věty, v BP je ovšem uveden rozdíl 10 stran mezi citacemi. Na straně 21 nahoře není u citace uveden zdroj (jímž je použitý Horkheimer str. 23).
Přímá citace uvedená v BP zní: „Je možné, že tato skutečnost byla vnímána podobně, jak ji vnímal Goethe ve svém díle Krotké xenie, kde zmínil: „Kdo vlastní věku, má i náboženství“.[odkaz] (19, v tomto případě na ukázku zachovávám pouze uvozovky autora BP a citaci odlišuji kurzivou). Originál přitom zní: „I takto chápaná kultura dostává náboženský ráz. […] ‚Kdo vlastní vědu a umění, má i náboženství,‘ čteme v Goethových ‚Krotkých xeniích‘ (XI).“ První věta originálu je pak ještě opakována v BP jako začátek navazujícího odstavce – bez citace, ovšem ozvláštněná slovy „jistým způsobem“. Podobný případ zneužití zdroje je možné nalézt např. na str. 25 u odkazu č. 62 nebo u odkazu 76 na str. 31.
Z knihy O podstatě uměleckého díla je citováno pouze z úvodní studie, jejímž autorem je Walter Zahner, nikoli Guardini, na místě by tedy bylo adekvátní uvést jako zdroj tuto studii. Nezkušenost práce s odbornou literaturou dokazuje i zvláštní používání zkratek pro usnadnění zápisu odkazů jako tamt. nebo c. d.
Autorovo nakládání se zdroji vykazuje závažné nedostatky týkající se etiky vědecké práce.


4.	STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z práce, silné a slabé stránky, originalita myšlenek apod.):

Práce je nepřehledná až nestravitelná.


5.	OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři):

Pokud novověká představa světa vzala za své s druhou světovou válkou, jak autor vnímá Guardiniho pojetí konce novověku časově? A jaký má jeho pojetí vztah k současnosti?

Na str. 35 autor píše: „Nadcházející doba přichází s tím, že v těchto věcech zjedná jasno. Bude to bolestivý, zato prospěšný proces.“ Tlumočí tak Guardiniho názor (ač to nepřiznává odkazem na zdroj). V čem konkrétně má být zjednáno jasno? Domnívá se autor BP, že nadcházející doba zjednala jasno? 

V jakém smyslu považuje autor BP za důležité Gogartenovy myšlenky o sekularizaci pro Guardiniho pojetí?


6.	NAVRHOVANÁ ZNÁMKA (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl): 

Nevyhověl.


Datum: 	18. 5. 2012						Podpis:




