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Katedra filozofie

PROTOKOL O HODNOCENÍ PRÁCE

Práce:				bakalářská

Posudek:			oponenta

Práci hodnotila:			Mgr. Martina Chalupská 

Práci předložila:		Kateřina Bubalová

Název práce: 			Kritika morálky v díle Friedricha Nietzscheho


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

Autorka si jako svůj úkol předsevzala, že se ve své práci bude „věnovat především Nietzscheho pojetí a kritice stěžejních hodnot a jeho pojetí morálky v lidské společnosti.“ Cílem její práce je „popis vývoje filozofického myšlení Friedricha Nietzscheho. Také se ve své práci věnuji analýze vztahu vůle, moci a rozumu, pravdy a náboženství a hodnotím jeho pojetí spravedlnosti.“

Z tohoto pohledu autorka svůj úkol splnila. Ovšem jak z povahy formální tak obsahové stránky práce není příliš znát autorčino „zaujetí pro věc“. Vlastních autorčiných postřehů a interpretací jsem v práci také příliš nenalezla.


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

Bakalářská práce je smysluplně rozdělena a toto dělení odpovídá vývoji Nietzschova myšlení. Vzhledem ke skutečnosti, že Nietzsche nepředkládá žádný filosofický systém a jeho dílo má aforistickou povahu, není jeho interpretace jednoduchou záležitostí. To by však nemělo mít žádný vliv na syntax vět takové interpretace. – Autorka se bohužel na mnohých místech dopouští anakolutu a podobných prohřešků. Uvedu pár příkladů: „Nietzsche se zmiňuje, že u „trpaslíka a krtka“: ten akceptuje myšlenku z taktických důvodů, protože na ní ztroskotává optimismus pokroku vázaný na lineární pojetí času a dějin.“ (str. 25); „Zarahustru kladně, zejména přijímali umělci,…“; „Nietzscheho Zarahustra je koncipován s filozofickým záměrem, ale je psáno jako báseň.“
Časté neobratné formulace brání porozumění autorčině textu. Zde se nabízí otázka, do jaké míry porozuměla Nietzschemu sama autorka.

Podkapitola MYŠLENKA O VĚČNÉM NÁVRATU je v celém svém rozsahu zpracovaná pouze z doslovu Jörga Salaguardy ke knize Tak pravil Zarathustra. Což je škoda, neboť se jedná o klíčové a často diskutované téma.


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

		Jazykový projev autorky je poměrně často charakteristický něčím, co bych nazvala „naivní narativitou“, a to zejména v druhé kapitole, která má dle obsahu název ŽIVOT A DÍLO FRIEDRICHA NIETZSCHEHO v textu samotném FRIEDRICH NIETZSCHE, ŽIVOT A DÍLO A VÝVOJ JEHO MYŠLENÍ.
	
		Citace a bibliografické odkazy nejsou konzistentní. 
V případě citací autorka často zaměňuje citaci za parafrázi a naopak. Např. na str. 25 autorka parafrázuje: „V oddíle ,,O vidění a hádance“ vypráví Zarahustra námořníkům: ,,jsem se děsil svých vlastních myšlenek i toho, co se tajilo za nimi“. Ale čeho se ještě může děsit? Proč tak dlouho vyčkával se sdělením této myšlenky? Co v něm vzbudilo takový hnus, když onu myšlenku konečně vyvolal k životu? Děsí se Zarahustra svého utrpení a svých bojů, námahy a sebepřekonávání, jež se rovněž budou navracet? Naprosto ne – vždyť je přímluvcem utrpení. Děsí se nesmyslnosti? ,,Zarahustra je bezbožník“ ví a uznává, že jediná tvůrčí vůle plodí bohy a nadlidi.“ Jedná se však o téměř doslovnou citaci. Naopak na str. 26 autorka píše: ,,Z hlediska nadčlověka, jež je třeba vytvořit, se dosavadní i nejmenší i největší člověk ještě navzájem příliš podobají, oba jsou ještě – příliš lidští. Upínají se k dané autoritě a zavírají oči před tím, že je to vždy produkt a určení člověka. Objevuje se zde dilema, že ,,člověk“ v zajetí dosavadní platonisticko-křesťanské morálky může sice vyhrocenou myšlenku návratu snést, ale nemůže jí přívítat. Naděje v ,,nadčlověka“ mu ji ukazuje v snesitelném světle, ale musel by být nadčlověkem, aby si ji zamiloval. Zarahustra svoji problematiku nepovyšuje na žádný obecný zákon. Ví, že ke každé duši patří jiný svět; pro každou jinou duši je každá jiná duše zásvětím.“ Jedná se však o parafrázi.

Bibliografické odkazy a seznam literatury nejsou konzistentní: chybí některý z povinných údajů (např. str. 7, 16) nebo jsou v odkazu údaje běžně neuváděné (např. str. 13, 18, 25).

Často také nesouhlasí uváděný rozsah stran parafrázovaného či citovaného textu.

V práci jsou časté překlepy a stylistické neobratnosti: např. Zarahustra (v celé práci); ,,…ukončuje sepětí s tradičním představami…“ (str. 5); „…tvůrčí síla vší přírody se projevuje se zde…“ (s. 8); „Pravda už je post avena na hlavu…“ (s. 14) atd.

Formální úprava by jistě také zasloužila více pozornosti. Celou prací prostupuje nejednotné formátování (odstavce, používání kurzívy, odsazení okrajů, velikost písma apod.)


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

		Předložená bakalářská práce ve mne vyvolává dojem práce „šité horkou jehlou“. Autorka mne o svém porozumění citovaným knihám příliš nepřesvědčila. V samotném závěru předkládá pouhou sumarizaci textu bez vlastního zhodnocení.


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

ZÁVĚR autorka zakončuje otázkami, kde se v Nietzschově filozofii bere čistý pud k pravdě a jak pravda vzniká. Tyto otázky tedy doporučuji k zodpovězení u obhajoby.


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