
Posudek vedoucího diplomové práce Bernarda 
Sošky Genealogie apollinského a dionýského 
principu v díle Friedricha Nietzscheho

Student Bernard Soška si předsevzal, že prozkoumá zdroje, z nichž čerpal Friedrich Nietzsche, 

když psal svou prvotinu Zrození tragédie z ducha hudby. Jeho badatelský zájem byl podnícen 

pozoruhodným postřehem, jenž mnoho, resp. většina interpretů před ním přehlédla, či 

dokonce ignorovala. Je jím skutečnost, že Nietzsche od samého úvodu textu poměrně 

suverénně pracuje s pojmy dionýské versus apollinské, aniž by alespoň naznačil, odkud čerpá 

své hluboké přesvědčení o tom, že právě tato dvě božstva byla pro klasické Řeky natolik 

konstitutivní. Autor si tedy položil otázku, zda se koncepce oněch dvou božstev jakožto dvou 

základních uměleckých naladění objevuje již před Nietzschem, to znamená, do jaké míry je 

Zrození tragédie originální co do volby ústředního motivu.

Odpověď na tuto otázku je snad ještě zajímavější než otázka sama. Autor práce 

průkazně a neprůstřelně dokazuje, že Nietzsche protiklad dionýského a apollinského principu

v žádném případě nevynalezl, a s velice obsáhlou erudicí ukazuje, jak se protiklad obou 

principů ustanovil během rané romantiky.

V první části práce student předkládá zdařilý výklad Nietzschovy prvotiny. Už jen to, 

že ji uchopuje tematicky a nikoli, jak je tak obvyklé, chronologicky, považuji za dostatečný 

důvod, aby byl výklad chápán jako originální. Přesto si neodpustím jednu kritickou námitku: 

nepodlehl autor přespříliš raně romantické adoraci Dionýsa na úkor Apollóna? Zdá se mi, že 

z tohoto důvodu nenahlédl úplně přesně podstatný rys vztahu tragédie a hudby, který 

Nietzsche v textu několikrát opakuje a zdůrazňuje, a sice že tragédie je syntézou obou 

principů. Z celkového ladění výkladu jsem nabyl dojmu, že tento elementární poznatek, jímž 

se Nietzsche právě liší od svých předchůdců, studentovi jaksi unikl mezi prsty, a proto 

v jistém smyslu plní pouze část svého badatelského záměru. Ukazuje přesvědčivě, odkud 

Nietzsche při psaní Zrození tragédie čerpal, avšak již nedokáže přesně vystihnout, v čem je 

Nietzschova koncepce nosná a výjimečná, přestože sám autor na začátku i konci práci 

opakuje, že „teprve skrze Nietzschovo Zrození tragédie se etabluje protikladný pár 

apollinského a dionýského principu jako „všeobecný kulturní statek“. (s. 56, resp. s. 1) 



Myslím, že práce mohla ještě pregnantněji uchopit, proč Nietzschovi předchůdci de facto 

„ztroskotali“, zatímco Nietzsche se svou koncepcí téhož bezpochyby prorazil.

Paradoxně se mi tedy zdá, že student bojuje mnohem urputněji se Zrozením tragédie, 

než s texty, které tvoří jádro práce. Symptomem tohoto s pramenem je časté opakování 

téhož motivu nebo totožné citace.

Práce rovněž obsahuje relativně hodně gramatických a syntaktických chyb, jakož i 

formálních nedostatků. Připisuji to nedostatku času, který autorovi zbyl poté, co práci 

dokázal dát jednotný obsah. Tato koheze z mého pohledu zcela bezpečně vyvažuje

nedostatky, jež mohou být napraveny během jednoho, dvou dnů.

Jako vedoucí práce si musím „postěžovat“, že student se mnou práci řádně 

konzultoval pouze jedinkrát; na druhou stranu mě pravidelně informoval o dílčích krocích a 

objevech, jež učinil při studiu sekundární literatury. Jistou izolovanost rovněž způsobila 

nemilá skutečnost, že student zůstal během koronakrize izolován ve Vídni a konzultace tedy 

byly tímto způsobem téměř znemožněny. Podstatný je fakt, že pracoval samostatně a 

dokázal do výsledného textu zahrnout značné množství německy psané sekundární 

literatury.

Hodnocení:

Odevzdanou práci doporučuji k obhajobě s hodnocením výborně.
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