Posudek na bakalářskou práci kolegyně Natálie Turkové „Problém zla
v poválečné filosofii“
Bakalářská práce kolegyně Natálie Turkové je, jak řečeno Patočkovým
příměrem, „horským křišťálem svou sevřeností, logikou vyplývání jednotlivých
vět, hloubkou tázání a hledačskou poctivostí této autorky.
Po úvodu, ve kterém nejsou zbytečná tvrzení, následuje hned to nejdůležitější,
forma zla současné doby, která se neukazuje ve svém zlém obsahu, ale
v banalitě, v absenci myšlení, v myšlení, které má jen technický charakter.
Mnozí význační lidé se řídí pouze koherencí k předem platnému systému, který
právě proto, že je vládnoucí, musí být dle nich i pravdivý. Kolegyně Turková
pochopila, a za to je třeba ji pochválit, že to není koherence s předem platným,
často, jen voluntativně podsunutým systémem, jenž takto „musí“ být zárukou
neskryté pravdy. Ukazuje to velmi dobře na obhajobě Adolfa Eichmanna
v Jeruzalémě,v reflexi Hannah Arendtové.
Tento velmi dobrý rozbor je následován analýzou čtyř Jaspersových „vin“,
v jeho známé práci „Otázka viny“, které současně dokreslují Eichmannovo
provinění z těchto pozic.
Péče o duši pak nabízí čtenáři řešení těchto provinění, kolegyně dobře
pochopila tři životní pohyby u Jana Patočky, porozuměla tomu, že život je
vlastně rozhovorem, který vedeme s referenty našeho životního pohybu a
založila tak možnost nápravy prostřednictvím rozhovoru, který vedeme sami se
sebou, přičemž jsme k takovému dialogu probuzeni vzděláním a výchovou.
Další kapitola pak dokresluje intenci, obsaženou v péči o duši, v předešlé
kapitole. Vše tu má ascendentní charakter, stoupající k dobrému; v tomto
případě od jednotlivce ke společnosti.
„Doba příliš pozdní“ je poslední kapitolou, která korunuje ascendenci smyslu
v předešlých kapitolách. Autorka porozuměla postmoderně s jejími ozvěnami
nihilismu a relativností pravd jako tomu, proti čemu je možno se bránit péčí o
duši, otevírající svou neskrytost v tváři za podmínky asymetrické odpovědnosti
lévinasovského typu.
Práci hodnotím jako velice zdařilou, samozřejmě splňuje podmínky,
kladené na závěrečné práce v příslušném oboru.
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