
Posudek diplomové práce Veroniky Vohnické: „Kierkegaard a konec metafyziky“

Diplomová práce Veroniky Vohnické vznikla jako organické pokračování jejího
dlouhodobého zájmu o Kierkegaardovu filosofii a etiku, který vyústil až do stěžejního
problému, který je s Kierkegaardem spojen, to je do otázky po proměně
metafyzických základů evropské filosofie. Je to téma značně obtížné a jsem ráda, že
mohu hned na začátku svého posudku konstatovat, že se s ním, podle mého mínění,
diplomantka vyrovnala se ctí.

Práce je rozdělena do tří kapitol. První vytváří organicky vyvážený úvod do
problematiky, když ukazuje základní etapy evropské metafyzické tradice. Autorka má
k dispozici malou plochu, ale daří se jí ve stručném nástinu ukázat to, co je pro vlastní
téma práce nejpodstatnější. Pozornost věnuje vzniku metafyzického myšlení jako
první otázce po celku bytí V antické filosofii, propojení bytí a Boha při nástupu
činného bytí V křesťanském monismu a svůj exkurz končí velkými metafyzickými
systémy, které jsou spojeny s novověkým mentalistickým paradigmatem a představují
tu podobu metafyziky, s níž se Kierkegaard nejvíce střetá.

Druhá kapitola je věnována úvodu do Kierkegaardova filosoficko- náboženského
myšlení. Po krátkém obligátním životopisném úvodu se samostatně pokouší zmapovat
základní Kierkegaardovy představy o možných podobách lidského bytí a ukázat na
nichjeho přístup k etice, estetice a víře. Odtud svůj výklad směřuje k základním
existenciálním pojmům, jako je paradox, úzkost, či opakování každodennosti.
Důležitéje, že si všímá i ne tak často zdůrazňované role sokratovské ironie, která
nepatří k snadno interpretovatelným skutečnostem, ale u Kierkegaarda hraje důležitou
úlohu právě při překonávání tradiční metafyziky. Tuto kapitolu uzavírá pokus o další
výhled od Kierkegaarda k existencialismu. Tato část je bohužel příliš stručná a jak
sama autorka poznamenává, zasloužila by si i další zpracování, pokud by chtěla na
tématu dále pracovat.

Poslední kaptola je tématicky nej obtížnější a vyžadovala od autorky značnou
samostatnost. Je věnována konci metafyziky a v návaznosti na kapitolu předešlou
chce ukázat momenty konce tradiční metafyziky, které nějak s Kierkegaardem
souvisejí.

Práce je opřena o pramennou i rozsáhlou sekundární literaturu. autorka se snaží
své závěry vždy dostatečně dokumentovat. Problém, na který ale naráží většina
autorů, kteří se Kierkegaardem zabývají, totiž na to, že nejdůležitější prameny pro
filosofická témata jsou zatím přeložena neúplně, nebo dokonce jen V dánštině, se
nutně ukazuje i zde. Vyvodit některé poznatky přímo z pramenů proto bylo obtížné a
autorka je vhodně doplnila českými sekundámími zdroji.

Práce je po formální stránce vpořádku, je napsána pěkným jazykem, zachovává
vhodná citační pravidla, vytyčuje si cíle, které se podařilo naplnit, dokládá schopnost
autorky vytvořit vlastní odborný text. Proto práci doporučuji k obhajobě .

Otázky pro obhajobu:
l. Proč Kierkegaard subsumuje etiku víře a jakou podobu tato víra musí mít?
2. Jak rozumíte tezi „Poměr není mimo člověka, ale je v něm.“ (str.68).
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