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Prezentace: Jednotící motiv Maimonidova pojednání Božích atributů
– obhajoba judaismu. Konkrétní témata – důkazy jednoty, existence a
netělesnosti Boha, rozbor ostatních atributů, a konečně negativní
theologie. Závěrečná část – problematika slučitelnosti aristotelské
koncepce nehybného hybatele (k níž se dle kandidáta Maimonidés
možná nevědomky zavazuje) s judaismem.
Školitelka: Na první pohled klasické téma Božích atributů, ale v
případě Maimonida jde o zajímavou výzvu. Zajímavá otázka – k
čemu jsou důkazy uvedených Božích atributů dobré pro obhajobu
judaismu, a potažmo pro židovského intelektuála? Školitelka ocenila
znalost dobových relevantních intelektuálních pozic a také závěr
práce, který není pouhým shrnutím, ale nezávislou úvahou s využitím
dosažených výsledků. Práce je pečlivá, seriózní, dobře strukturovaná.
Po formální stránce lze snad vytknout určitou repetitivnost, ale jinak
práce nevykazuje žádné závažné nedostatky.
Oponent: Práce je dobře vystavěna, daří se ukázat propojenost
zkoumaných důkazních postupů s předpokladem věčnosti světa.
Kandidát osvědčil dobrou orientaci v problematice, práce je sepsána
kultivovaným jazykem. Kritické poznámky: (1) Drobnější: (a)
podivné užívání termínu „sféra“ v kontextu aristotelské tematiky
pátého elementu; (b) rekonstrukce důkazu Boží existence je až příliš
komprimovaná na úkor srozumitelnosti, oponent by očekával vlastní
interpretační vklad kandidáta; (c) kandidát se zná implikovat, že
Maimonidés neznal rozlišení mezi esencí a existencí, což je
nepřiměřené. (2) Podstatné: (a) nedostatečně řešena otázka
podobnosti a nepodobnosti Boha vůči Stvoření a potažmo
konečnému diskursu; mohou podle Maimonida jakékoli naše
výpovědi o Bohu mít vůbec jakýkoli smysl? (b) otázka přiměřenosti
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„aristotelských“ implikací Maimonidovy koncepce vůči judaismu se
klade až v závěru namísto toho, aby spoluurčovala průběžnou
interpretaci v průběhu práce.
Obhajoba: Ad (1)(c): Maimonidés rozlišení určitě zná, ale užívá jej v
omezených kontextech a explicitně jen na několika málo místech. Ad
(1)(a): Kandidát poukázal na výrok Maimonida „pátý prvek, neboli
sféra“; navíc podle kandidáta Maimonidés neuznává více než právě
pět sfér (oproti Aristotelovi); a ve většině pasáží Maimonidés mluví
vskutku o páté sféře. Kandidátovo tvrzení o nízkém počtu sfér
uznávaných Maimonidem korigováno školitelkou. Ad (2)(a):
Maimonidés klade velký důraz na úplnou eliminaci jakékoli
podobnosti mezi Bohem a světem a dospívá tak k absolutní
transcendenci; jakákoli pozitivní tvrzení o atributech jsou dle
Maimonida ne-pravdivá.
Verdikt komise: Jednomyslně výborně.
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