
Posudek na DP G. Turýnské „Nietzscheho filosofické pojetí člověka zaměřené na kritiku náboženství a
přehodnocení hodnot“
Jednotícím motivem předložené inovované diplomové práce je Nietzscheho pojetí člověka, jeho vztahu
k životu, k pravdě, k hodnotám, náboženství, mravnosti a nakonec k výchově. Silnou stránkou práce je,
že autorka vychází z pramenné literatury, která zahrnuje podstatnou část Nietzschova díla, sleduje vývoj
jeho myšlení a pomocí reprezentativních titulů především české filosofické produkce o Nietzschovi
(Kouba, Mokrejš) tento vývoj interpretuje a kriticky analyzuje. Zabývá se východisky Nietzschovy
kritiky tradičních hodnot – v oblasti filosofického myšlení (pravda), v náboženství (láska, soucit,
odpuštění), v etice (dobro a zlo). Ukazuje, jak se v evropském myšlení počínaje sokratovskou a
platónskou tradicí, přes křesťanství až po dobu moderní systematicky potlačuje a nakonec i ztráci vazba
na původní bytostné prameny lidské přirozenosti, na životní sílu a odhodlanost, na spontaneitu a
schopnost tvořit, na tělesnost a primordiální zkušenost. Snaha o zajištění jistot v nejistém světě vede
lidstvo paradoxně k útěku do iluzí (apollinský princip, víra v boha, pseudomorálka). V práci je nyní
velmi dobře vystižen charakter Nietzschova myšlení zdůrazněním dvojakosti významů základních
pojmů (pesimismus, nihilismus), jsou pojmenovány důvody jeho zavržení křesťanství (podle spisu
Antikrist a Radostná věda). V této souvislosti se nabízí do rozpravy téma hlubšího smyslu Nietzschova
zvolání „Bůh je mrtev.“ Co to je „smrt“ boha? Práce se dotýká, byť jen letmo, důležitých témat
Nietzschova myšlení: vůle k moci a také téma „věčného návratu“. V této souvislosti se naskýtá k
rozpravě další otázka: Jaký je proti-křesťanský smysl této myšlenky „věčného návratu“. Jak pojímá
Nietzsche čas (okamžik) a věčnost?
Práce je logicky strukturovaná, je psána čtivě, výklad je přehledný, někdy zjednodušený, ale v únosné
míře. To, co lze textu vytknout je množství překlepů a chyb. V seznamu literatury potom špatně uváděné
křestní jméno Fridrich. Věcně lze autorce vytknout, že v seznamu literatury opomněla uvést
nejdůležitější titul, se kterým v celé práci pracuje: Pavel Kouba: Friedrich Nietzsche. Filosofická
interpretace (v poznámkách pod čarou je uváděn důsledně).
Práce splňuje požadavky kladené na diplomovou práci. Doporučuji ji k obhajobě.
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