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Široké a vzhledem k filozofii F. Nietzscheho náročné téma, jež si autorka zvolila, asociuje 

představu takového zpracování v rámci diplomové práce, v němž by autorka zaměřila svou 

pozornost na tohoto velkého filozofa jakožto myslitele, jenž předpověděl více než symptomy 

současné – Lyotardovými slovy řečeno – postmoderní situace. Její filozofickou reflexi však 

v této práci postrádám; tím spíše, že sama autorka cíl své práce formuluje v Úvodu slovy: 

„ověřit, zda tyto myšlenky byly platné pouze v době, kdy se jich Nietzsche zastával, nebo zda 

je můžeme nalézt i v dnešní postmoderní době.“ Vzhledem k takto stanovenému cíli je pak 

málo, jestliže autorka pouze v Závěru své práce ve třech stručných odstavcích konstatuje, že 

„žijeme v pluralitě pravd, …křesťanství ztratilo na významu a …znakem naší doby je výkon.“ (s. 

112). Je škoda, že k filozofické reflexi postmoderní doby nevyužila ani v seznamu literatury 

uvedený titul Nietzsche a postmodernismus, z něhož v práci nenalezneme žádnou citaci. 

Ve způsobu zpracování tématu šla autorka jinou cestou: text její práce představuje 

„převyprávění“ obsahu dvou Nietzscheho děl: Zrození tragédie (s. 13 –48) a Tak pravil 

Zarathustra (s. 49 –112). Dlužno říci, že výběr těchto děl autorka zdůvodňuje a že jde o 

„převyprávění“ kultivované, svědčící o autorčině pozorném čtení a přemýšlení nad jejich 

obsahem. Pochopení souvislostí v nich obsažených myšlenek s postmoderní dobou však 

ponechává zcela na čtenáři. 

Za zdařilý považuji autorčin nápad, alespoň stručně v kapitole 4 (s. 113 – 116) uvést názory M. 

Heideggera, K. Löwitha, K. Jasperse, G. Deleuze a L. A. Salomé na filozofii F. Nietzsche.  

Literatura, s níž autorka pracovala, je relevantní sledovanému tématu i jeho způsobu 

zpracování, třebaže mohla být doplněna i o další tituly, např. výkladově srozumitelnou 

publikaci M. Hrbka „Smrt Boha“ v Nietzschově filosofii“, či z primární literatury Nietzscheho 

dílo Filosofie v tragickém období Řeků, v němž mj. nalezneme pozoruhodnou, i pro naši 

současnost velmi podnětnou úvahu: Nietzsche totiž nespatřuje velký výkon Řeků „pouze“ 

v dialektické jednotě dionýského a apollinského kultu (jíž se v souvislosti s významem umění 

pro „vidění světa“ autorka v práci hodně věnuje), ale také v tom, že Řekové dokázali 

filozofovat v době „svého zdraví, mužnosti“ a nikoli – jak bývá zvykem – pouze v nesnázích, 

„ne-mužnosti“ a nepříjemnostech. 

Toto však neuvádím jako výtku autorce (ostatně literatura k Nietzschově filozofii je obrovská 

a jak autorka uvádí, samo „Nietzscheho filosofování se projevuje značnou nesystematičností 

/za to však/ nemilosrdnou poctivostí“), nýbrž jako podnět k možnému prohloubení 

sledovaného tématu. 

Diplomovou práci V. Hlídkové považuji za velmi kultivovanou práci a doporučuji ji k obhajobě. 



Otázky k obhajobě: 

1. V čem spatřuje F. Nietzsche plodnou a neplodnou, resp. produktivní a neproduktivní 

stránku každého náboženství? 

2. Jaké charakteristiky současné, postmoderní doby nalezneme ve filozofické reflexi? 

3. Charakterizujte pojem „nihilismus“ v Nietzscheho filozofii. 
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