
POSUDEK 

vedoucího práce na bakalářskou práci 

Jméno a příjmení studenta: 
Téma bakalářské práce: 
Vedoucí práce: 
Termín odevzdáni posudků (2x): 

Filip Timingeriu 
Fenomén sebevraždy 
prof. Hogenová 

do pondělí 14.9.2009 

(Poznámka: vzhledem k tomu, že studenti mají možnost jít k obhajobě /kde o výsledku 
rozhoduje státnicová komise/ i v případě záporných posudků, je bezpředmětné psát v závěru 

posudku" nedoporučuji k obhajobě ". V tomto případě může pedagog navrhnout známku" 4" , 
tj. "neprospěl". Děkujeme za pochopení.) 

Bakalářská práce Filipa Timingeriu je nebývale zralou úvahou nad tématem sebevraždy v dějinách 

evropského lidství. Autor je obeznámen s hlubokými myšlenkami filosofů, jako je např. Platon, 

Augustin, Tomáš Akvinský, Spinoza, Kant, Masaryk, Patočka aj. Nevybírá si z těchto filosofií to, co je 

povrchové, což se běžně realizuje v mnoha bakalářských a diplomových pracích. Sleduje pramenné 

myšlení těchto autorů a radikalizuje fenomén sebevraždy z pozic ontologických a gnozeologických, 

nezůstává u etického aspektu, jak je tomu ve spoustě prací s tímto problémem. To je třeba ocenit a 

vyzdvihnout. Práce je napsána v odlehčeném stylu, i když se dotýká zcela kruciálních souvíslostí 

daného tématu. Vyznačuje se formální bezchybností. Nechybějí zde i odliky na Shakespeara apod. 

Zajímavé je rozložení problematiky do polohy diachronní, dějinné, a současného pro ložení 

s aspektem synchronním, tj. současným. To dodává celé práci zvláštní náboj aktuálnosti. Proto 

kapitola "Suidicium in concreto je založena v úvaze nad Janem Husem a Janem Palachem. 

Autor si uvědomuje v souladu se Sokratem a s Platonem, že filosofie je propedeutikou ke smrti, což 

je také hlavní devíza Patočkovy filosofie, proto ji autor propojuje přímo s těmito starověkými filosofy. 

Uvědomuje si, že dějinný čas nehraje v případě filosofie rozhodující úlohu, protože filosofové, kteří 

jsou dva tisíce let mrtvi, ve filosofii "žijí" zcela aktuálně i dnes. Práce je tedy důkazem autorovy 

filosofické erudice, která je slibující a nebývale potěšná. 

Chybí dát známku: v Ý bor n ě a do diskuse navrhnout kolegovi tuto otázku: Proč Kierkegaard 

tvrdí, že dnes sebevrah tak dlouho rozumně uvažuje o smrti, až by se mohlo zdát, že jej zabíjí vlastně 

rozvaha než cokoliv jiného? 

V Praze dne 28. 8. 2009 pr~nna HOgenOva,,' ,_c_sc_. ___ ~ 


