
Posudek bakalářské práce Martina Damaška . „S.A.Kierkegaard versus N.F.S.Grundtvig“ 
 
    Bakalářská práce Martina Damaška, věnovaná srovnání dvou významných dánských 
myslitelů, je typickou  interdisciplinární prací. Autor byl k jejímu tématu přiveden svým 
zájmem o myslitelský odkaz S.A.Kierkegaarda, ale při studiu tohoto autora narazil na dobově 
významný spor mezi ním a jeho starším současníkem N.F.S.Grundtvigem, který vystihuje 
nejen dobový zlom v myšlení vlastenecky orientované a o německou klasickou filosofii 
opřené generace a mezi nástupem myslitelů, kteří akcentují jiné stránky života člověka a 
připravují rozchod myšlení s klasickou metafyzikou., ale i  problém identity evropského 
člověka vůbec.  
     Pro postižení dobových problémů se musel seznámit s historií Dánska v 19. století i 
s reáliemi týkajícími se problémů národní církve, zvláštních podob školství a dánské kulturní 
tradice. Práce tak vedle filosofické dimenze získala rozměr historický, politologický, 
pedagogický, religionistický a etický. Šíře záběru je nutná pro pochopení důvodů a peripetií 
sporu obou myslitelů, zároveň ale vede k tomu, že autor může většinu problémů a otázek jen 
nastínit. Aby se vyvaroval této obtíže, plynoucí z malého rozměru, který je pro bakalářskou 
práci určen, ( práce má i tak úctyhodný rozměr více jak 130 stran, což je mnohem více, než 
mají běžné bakalářské práce), vymezil si diplomant velmi specifickou část zkoumané 
problematiky a nastínil ji v předkládaných hypotézách. 
     Základní otázkou se pro něj stalo, zda dva nejvýznamnější myslitelé v Dánsku 19. století 
mohli dospět ke shodě alespoň některých svých stanovisek k problémům souvisejících 
s historickou i individuální identitou člověka. Tento aspekt zkoumaného problému řeší 
v několika vybraných oblastech a vždy znovu shledává názorovou rozdílnost obou autorů. 
Zvolený přístup působí místy až monotónně, protože východiska, která ho k názorové 
odlišnosti Kierkegaarda a Grundtviga vedou, se neustále opakují. Pokud by se diplomant chtěl 
dále vybranému tématu věnovat, bylo by vhodné proniknout hlouběji do názorového světa 
obou autorů, popřípadě zaznamenat i jejich další názorový vývoj, na němž by se, podle mého 
názoru, daly dokumentovat jejich životní a především intelektuální cesty ve své rozdílnosti 
ještě průkazněji. 
     Za pozornost stojí, že si autor v rámci široké Kierkegaardovi věnované literatuře vybral 
téma doposud nezpracované a pokusil se rozebrat také představy myslitele, o jehož existenci 
nejen neví téměř nikdo ze studentů, ale ani mnoho odborníků na 19. století. Svědčí to o 
autorově odhodlání jít nevyšlapanými cestami, a proto jeho práci považuji za výborný start do 
odborné práce. 
     Práce s literaturou je na dobré úrovni, problémem, o němž se však sám autor zmiňuje, je 
výklad Grundtvigových názorů jen na základě sekundární literatury. Pro další zpracovávání 
zvoleného tématu by bylo třeba pracovat s Grundtvigovými díly přímo, popřípadě rozšířit i 
výběr Kierkegaardových spisy o další vydaná díla. To však nic neubírá na kvalitě bakalářské 
práce, která představuje v českém prostředí první sondu do tématu. 
    Pro obhajobu navrhuji zejména věnovat se problému vztahu morálního postoje a postoje 
víry, tedy subsumpce etického stádia u Kierkegaarda ve srovnání s nadřazeností ethosu u 
Grundtviga a v německé klasické filosofii. 
            Práci navrhuji ohodnotit 46 body, tj. stupněm „výborně“.. 
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