
Posudek vedoucího bakalářské práce 

Název: Fenomén hry. Strukturální aspekty hry a pojetí vztahu k celku světa ve filozofii 

Eugena Finka 

Autorka: Klára Nettlová 

Vedoucí: Mgr. Taťána Petříčková, Ph.D 

Oponent: Mgr. Richard Zika, Ph.D 

 

Autorka v této práci analyzuje hru jako fundamentální existenciální fenomén, rozpracovává 

základní herní struktury a snaží se ukázat, jakým způsobem se fenomén hry ve Finkově 

filozofii stává metaforou bytí světa samotného. 

Práce je jasně a přehledně strukturovaná, autorka zvolila členění kapitol přiměřené 

celkovému směřování textu. Podařilo se jí využít a rozpracovat jednotlivé koncepce hry, aniž 

by sklouzla k pouhému referování a přitom nezapomíná průběžně odkazovat k pojetí hry u E. 

Finka, což je hlavní téma práce (poukazuje např. na to, jak herní kategorie mimikry a ilinx u 

R. Cailloise souvisí s fenoménem hry u E. Finka). 

Pokud bych měla práci něco vytknout, byly by to občasné nejasné a neobratné formulace, 

špatně utvořená souvětí apod. Co se týká obsahu, chybí mi v textu propracovanější pasáž o L. 

Wittgensteinovi. Ten sice není hlavním tématem práce, nicméně jeho charakteristika hry je 

jedna z nejzásadnějších. V kapitole věnované pravidlům hry pak čtenář odkaz právě na 

Wittgentsteina bez znalosti kontextu jeho úvah o řečových hrách nemusí pochopit správně 

(jak lze definovat hru u Wittgensteina?).   

Přínosem textu je velmi jasné vymezení záměru práce, který se podařilo sledovat a podle 

mého názoru i naplnit. Literatura je zvolená s ohledem na dané téma velmi vhodně, včetně 

několika cizojazyčných textů. Autorka by jistě mohla využít některé další dosud nepřeložené 

Finkovy texty, ale to už by bylo nad rámec bakalářské práce. Velmi přesná a v sekundární 

literatuře zatím nezpracovaná je zmínka o Ecově kritice pojetí hry J. Huizingy – problém 

směšování pojmu play a game. Samotná Finkova koncepce pojmů světskosti, světa a s ním 

souvisejícího fenoménu hry je předvedena velmi kvalitně a s pochopením. 

Práci navrhuji ohodnotit jako výbornou. 

V Šumvaldu 28.7.2014 

Taťána Petříčková   


