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Průběh obhajoby: Autor předložil k obhajobě práci s názvem Nietzsche: „Stůj, kdo

tam!“. Nejprve představil hlavní teze a obsah své práce. Tématem
bakalářské práce je autenticita člověka a jeho života. Toto téma je
vyloženo pomocí filosofa Friedricha Nietzscheho, zejména
prostřednictvím jeho raných spisů. Autenticita člověka vychází ze
způsobu života jedince. Člověk a život jsou specificky uchopeny
jednou skrze metafyziku umění, podruhé prostřednictvím vlastní
optiky života. Po vyložení způsobů, jak autentický život uchopit a
vyjádřit, je v textu zkoumána možnost kriterií autenticity. Možnost
verifikovat autenticitu se tak nutně pojí s Nietzscheho úvahami o
pravdě.

Následně představil svůj posudek vedoucí práce, prof. PhDr. Pavel
Kouba. Zájem J. Novotného o problematiku bytí sebou či, poněkud
anachronicky vyjádřeno, „autenticity“, je nejen čistě teoretický:
klade si tuto otázku se zjevnou osobní angažovaností a ve vztahu k
prožívané současnosti. Zároveň však předkládá interpretaci textů,
která na malém prostoru vystihuje určující rysy Nietzschova myšlení.
Nad Zrozením tragédie exponuje základní protiklad mezi uměleckým
či tragickým viděním světa na straně jedné a „optimistickým“
pohledem člověka teoretického na straně druhé. V poslední části o O
pravdě a lži je tato situace ukázána na dvojznačné roli poznání
jako takového a na nebezpečí, které se může skrývat v pudu k „čisté
pravdě“. Ve všech třech hlavních částech se J. Novotnému daří
nalézt v Nietzschových pracích základní souřadnice, v nichž se bytí
sebou sice může odehrávat, ale v nichž je také vystaveno stálému
ztroskotávání. Ze sekundární literatury se práce opírá zejména o
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Finka a Nehamase, což je volba, která výstižnosti jeho výkladu jistě
napomáhá. I když se v práci vyskytují občas překlepy a chyby, je
napsána čtivě, místy až poeticky a vedoucí práce ji navrhuje hodnotit
jako výbornou.

Podle oponenta, prof. Miroslava Petříčka je celá práce je jasně a
precizně strukturována: autor zvolil určité klíčové vodítko své četby
raných Nietzschových spisů (pojem „já“) a sleduje je v různých
kontextech tak, že vždy přihlíží ke vztahu tohoto klíčového pojmu k
pojetí života. To mu dovoluje hledat vedle odlišností i určité analogie
(estetika – historie), zejména však zde všude nalézá způsob, jak
vyjádřit rovněž i svůj osobní pohled na problém. Tak lze číst všechny
jeho úvahy o moderním člověku, které rozvíjejí právě onu „jednotu
obsahu a formy“, kterou zformuloval pomocí raných Nietzschových
textů. A tak lze číst i závěrečnou interpretaci spisu O pravdě a lži, v
níž se znovu objevuje ona již zmíněná „plastičnost“ člověka:
autentická pravda nemůže být prověřována jinak než pravdou
situovanou. Práci hodnotím jako výbornou: autor si vytkl jasné
hranice, které dodržuje, aniž by to ale znamenalo, že jej omezují.
Spíše naopak: dovolují mu precizní argumentaci i originální přístup,
který neztrácí kontakt s texty, jimiž se inspiruje.

V následující diskusi autor zodpověděl jednotlivé námitky a otázky
vedoucího i oponenta. V prvním bodu rozvinul téma vztahu
autenticity a masovosti skrze úvahy o jednotě člověka a jeho života
(viz jeho odkazy na interpretaci A. Nehamase). V druhém bodě
obhajoby se autor soustředil na otázku "estetického kritéria" v díle F.
Nietzscheho. 

Podle hodnocení komise autor uspokojivě zodpověděl všechny
otázky a předloženou práci obhájil. Komise se shodla na výsledném
hodnocení "výborně".
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