
Posudek diplomové práce Andrey Fleischerové „ „Dobro“ v klasické řecké filosofii a 
literatuře“

    Diplomová práce Andrey Fleischerové „ „Dobro“ v klasické řecké filosofii a literatuře“ je 
typickou prací interdisciplinární a vychází z dlouhodobého autorčina zájmu o etickou 
problematiku v krásné literatuře. Proto také tato problematika představuje jádro její 
diplomové práce. Autorka si je však vědoma toho, že bez teoretického filosoficko-etického 
ukotvení by nemohla najít v dostatečné šíři východiska pro svou interpretaci literárních děl. 
Začátek její diplomové práce se věnuje rozboru ideje dobra u Platóna a Aristotela, a teprve 
potom jsou tyto momenty sledovány u Homéra a slavných řeckých dramatiků. Práce vychází 
z ověřeného předpokladu, že mezi filosofií, etikou a uměním je zde patrná symbióza .
    Cíl práce je dobře zformulován a diplomantka jej dokáže úspěšně naplňovat. Prokazuje 
přitom schopnost samostatné odborné práce, a to jak po stránce terminologické, tak 
výkladové. Logičnost postupu od obecných východisek k aplikaci pro uměleckou tvorbu je 
potvrzena tím, že autorka je schopna své hypotézy nejen vyslovit, ale i dokázat. 
    Práce se opírá o rozsáhlou pramennou i sekundární literaturu. Je třeba diplomantku 
pochválit, že pracuje nejen s překlady, ale i s originály a předvádí přitom skutečné 
porozumění pro citovaná díla. Využívá i interpretací termínů a srovnávací analýzy, což u 
diplomních prací není zase tak časté. 
     Dalším významným kladem práce je, že nestaví jen na srovnání různých interpretací 
problému u významných teoretiků, ale na několika místech se snaží i o vlastní originální 
přístup k problému a jeho řešení. Podnět jí k tomu často poskytují rozpory ve výkladu téhož 
problému u různých teoretiků.
    Také jazyková kriteria práce splňuje. Autorka dokáže napsat srozumitelný text, který ale 
neslevuje z odborné úrovně. Dodržování citačních norem je zcela v pořádku a využití citací 
odpovídá nejen zásadám odborné práce, ale i požadavku, aby se citace nestala náhražkou 
vlastního diplomantova textu. 
   Práci považuji za velmi přínosnou a domnívám se, že by takovou byla i pro učitele „základů 
společenských věd“ na středních školách. Doporučuji, aby ji autorka v nějaké podobě 
uplatnila na metodickém portálu, popřípadě z ní udělala východisko pro práci rigorosní. 
Otázky pro obhajobu:
V čem vidíte důvody složitého vztahu Platóna k Homérovu dílu?
Kde se rozcházíte s interpretací Nussbaumové, a proč?
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