Posudek vedoucí na diplomovou práci Gabriely Turýnské „Nietzscheho filosofické pojetí člověka
zaměřené na kritiku náboženství a přehodnocení hodnot“
DP se zabývá dějinně filosofickou problematikou a odvážně formuluje souvislosti a odlišnosti mezi
ideály Nietzscheho filosofie a současnou školou. Práce má celkem 60 stran (čistého textu stránek 50), je
tedy kratší než stanovená délka DP.
Autorka v průběhu práce nekonzultovala text s vedoucí práce.
Výtky k práci:
1. Text je nevyvážený. Vedle úvodní, takřka formální kapitoly týkající se Nietzscheho života a díla (zde
řada sporných tvrzení: „... malý Friedrich vyrůstal v ryze dámské společnosti, což bývá často
označováno jako jeden z důvodů jeho neduživosti.“) jsou i kapitoly silnější obsahem týkající se hodnot,
Nietzscheho kritiky morálky a další. Není však formulován cíl práce, není vymezena metoda práce. V
Závěru nejsou uvedeny získané poznatky, text se pohybuje na obecné rovině konstatování, které
najdeme v každých dějinách filosofie.
2. Autorka málo vychází z originálních Nietzscheho textů, na mnoha místech uvádí obecné
charakteristiky jeho díla (to se zjevně ukazuje v pasážích týkajících se kritiky křesťanství, kde absentuje
Antikrist a nebo u Nietzscheho pojetí výchovy a vzdělanosti, kde nepracuje s Nečasovými úvahami).
Opomněla tituly literatury sekundární uvedené v zadání (např. Mokrejš). Naopak v seznamu literatury
absentují tituly, které jsou v textu použity a citovány (Fink, Pelcová). Chybou jsou „citace z druhé
ruky“, citáty nejsou úplné (chybí stránka).
3. V práci není interpretována symbolika, která tvoří výrazný rys Nietzscheho tvorby.
4. Jazyková úroveň práce: V práci je mnoho hrubých gramatických a stylistických chyb (str. 8:
„myšlenek, které ovlivnili“, str. 9 „problémy se zdravím donutili“ a v dalším textu desítky dalších),
velká a malá písmena, desítky překlepů v citátech, vypadlá slova a vypadlá písmena v celém textu. Časté
komolení jména (Nitzsche – str. 9, 10 ad., Neitzsche – str. 16, Fridrich – str. 12).
Vzhledem k výše uvedeným výtkám nedoporučuji práci k obhajobě.
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