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Fenomenologii ducha

Prezentace: Téma – problematika vztahu konečného vědomí k něčemu
transcendentnímu a dopad tohoto vztahu na sebevztah člověka, určený jako
asketismus. Nosný moment – jistá rozpornost či napětí mezi ideálem
askeze a smyslovostí. Kandidát se dále soustředil na negativní důsledky
asketického ideálu podle obou zkoumaných autorů, především pak na
znehodnocení vezdejšího světa. Na závěr zkoumány výhledy pro překonání
interpretace transcendentna jako zásvětí u obou autorů. Askeze je pak
emancipována od ideálu a stává se čistým instrumentem.
Školitelka: Práce je výborná, máloco lze vytknout, téma je zajímavé a
netriviálně zvolené. Autor sekundární literaturu nenásleduje, nýbrž kriticky
se s ní vyrovnává. Kandidát naplňuje deklarované záměry, formálně
bezchybné, jazykově na velmi vysoké úrovni. Jediná výtka se týká
interpretace: nemístně symetrická distribuce vztahů k individuálnu a
nadindividuálnu u obou zkoumaných autorů. Návrh hodnocení – výborně.
Oponent: Ve výčtu kladů se připojuje ke školitelce. (1) Otázka k
Nietschemu: Problematická teze, že Nietzsche nechce zavádět nové
hodnotové rámce, nýbrž jde mu pouze o kritiku soudobých poměrů. (2) K
Hegelovi: Nejasnosti při výkladu dialektiky pána a raba. Podávaný výklad
nemá oporu v Hegelově textu a je problematický i z hlediska Hegelových
širších záměrů. Návrh hodnocení – oproti posudku výborně.
Obhajoba: Ad (1): Dle kandidáta je podstatné, že „nové hodnoty“ sice
Nietzsche nabízí, ale nehodlá je již absolutizovat; jde o zásadní změnu
přístupu k hodnocení a k morálce. Ad (2): „Pán a rab“ brán spíše jako
znázornění sebevztahu a vztahu k transcendentálnímu. Přesný status
hegelovských úvah vzhledem k obhajované práci (zda jde o metaforu,
ilustraci apod.) je – kandidát přiznává – poněkud nejasný.
Verdikt komise: Jednomyslně výborně.

Výsledek obhajoby: Výborně



__________________________________

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

