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Student Jan Fučík v předložené bakalářské práci kreativním způsobem analyzuje roli Delfské 
věštby v textu Platónovy Obrany. Klade si čtyři základní otázky: dvě historicky zaměřené (s. 6: 
„zda lze text Obrany považovat za autentické znění Sókratovy promluvy před soudem“ a zda 
lze pokládat Chairefontovu cestu do Delf a zmíněnou věštbu za „historický fakt“) a dvě 
přistupující k Platónovu textu jako k literární fikci (s. 6: „jaké mohly být Platónovy autorské 
záměry pro začlenění věštby do své obhajoby“ a jaké motivy „mohly Platóna vést k zápisu 
událostí jinak, než jak se skutečně odehrály“ /s. 29/). 

Závěrem autorovy pečlivé a vcelku přesvědčivé analýzy je příklon ke konzervativnímu 
a v dnešní době převládajícímu způsobu čtení, které oceňuje Platónův text jako ustanovení 
určitého filozofického typu spíše než jako autentický historický pramen (s. 46). Práce má 
přehledné členění, je napsána srozumitelným a kultivovaným jazykem, obstojně pracuje se 
sekundárními zdroji. Nemám k ní žádné zásadní výtky, což samozřejmě neznamená, že v ní 
není prostor k vylepšení.  

Úvod a závěr práce jsou minimalistické a poněkud strohé. V úvodu mohl autor věnovat 
více pozornosti například širšímu kontextu Platónova díla a zejména postavení Obrany mezi 
ostatními dialogy, případně vysvětlit vlastní motivaci k výběru právě tohoto tématu. V závěru 
chybí diskuse možných důsledků navrženého čtení, které výrazným způsobem přesouvá 
těžiště pozornosti od Sókrata jako historické postavy k Platónovi jako tvůrci filozofických 
mýtů. Je tento přesun nutným důsledkem předložené analýzy? Vylučují se tyto dva přístupy, 
nebo jsou komplementární? Mohu odpovědět na otázku „jaké motivy mohly Platóna vést 
k zápisu událostí jinak, než jak se skutečně odehrály“, aniž bych měl poměrně jasnou 
historickou představu o těchto událostech samých? Těchto otázek se náš autor ve své práci 
dotýká, bohužel je ale nedostatečně integruje ve svém závěru. V této souvislosti bych také 
doporučoval podrobněji porovnat Platónovu Obranu s Obranou Xenofontovou (autorovy 
sporadické zmínky na s. 9, 10, 20 a 23 se zaměřují zejména na shody obou zdrojů, nikoli jejich 
rozdíly).  

Na s. 28 autor poněkud nekriticky přebírá závěry V. Němce, podle kterého v 5. a 4. st. 
ještě neexistovalo „něco jako přímý dokumentární záznam pronesených řečí“. Takové tvrzení 
je možné zpochybnit poukazem na existenci (v některých případech dodnes zachovalých) 
textů napsaných za účelem veřejného proslovení (např. Gorgiova řečnická cvičení, Lysiovy 
soudní řeči, některé hippokratovské spisy, např. O umění, nebo pasáže z Aristotelových 
exoterických textů, např. Protreptikos a PA I,5).  

Dále není jasné, proč autor opakovaně hovoří o „digresi o Delfské věštbě“ (s. 29, 46) a 
o „vložení digrese o Delfské věštbě do své Obrany“ (s. 46), když zároveň právě v tomto motivu 
spatřuje jádro Platónova poselství, ustanovující Sókrata jako paradigmatického filozofa 
povolaného k božskému úkolu (a zároveň filozofie jako paradigmatické a privilegované 
disciplíny) (s. 45).  

 
Celkové hodnocení: Přes výše zmíněné nejasnosti a nedokonalosti je bakalářská práce Jana 
Fučíka výrazně nadprůměrná až výjimečná. S radostí ji doporučuji k obhajobě a navrhuji 
hodnotit známkou 1. 


