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Záměr a povaha práce 

Záměrem předložené práce je zjistit, zda a případně v čem mají dva na první pohled tak výrazně 

odlišné Platónovy dialogy – Parmenidés a Symposion – něco společného ohledně motivu 

EXAIFNÉS (okamžitost, náhlost), který se v nich objevuje. Autorka postupuje tak, že se 

nejdříve zaměří na interpretaci pasáží, v nichž se slovo EXAIFNÉS vyskytuje, následně pak 

vyloží význam tohoto pojmu na základě již existujících studií a sekundární literatury a nakonec 

srovnává oba dialogy ohledně zkoumaného motivu EXAIFNÉS. 

Autorka primárně vychází z českých překladů Platóna, konfrontuje je s anglickými překlady a 

dohledává klíčové termíny i v řečtině. Sekundární literaturu využívá bohatě jak českou, tak 

cizojazyčnou. 

 

Komentář 

Celkově záměr práce považuji za naplněný, byť ne bez výhrad k některým dílčím postupům. 

Po úvodním vyložení záměru práce (kap. 1.) a předběžné terminologické fixaci exaifnés autorka 

podstupuje rešerši míst s výskytem tohoto motivu (kap. 2.1). Spíše než o rešerši se jedná o dva 

velmi kultivované referáty celkového rámce a průběhu dialogu v případě Symposion a 

argumentace klíčových tezí v případě dialogu Parmenidés. Tím se však oddaluje vstup do 

vlastní problematiky exaifnés. Vhodnější by bylo jít přímo k věci bez představování celkového 

kontextu dialogu (byť vzhledem ke srovnání v kap. 4 rozumím, proč autorka potřebuje držet ve 

zřeteli celkové struktury obou dialogů). U rešerše z dialogu Parmenidés je to již lepší, nicméně 

i zde by se dala rešerše sledovaných tezí zkrátit. – Nadto u dialogu Symposion autorka 

představuje místa, kde se motiv exaifnés objevuje, u dialogu Parmenidés jde již o jistý výklad 

role tohoto motivu ve vztahu k představeným tezím, čili vystupuje se z perspektivy pouhé 

rešerše. 

Následně (kap. 2.2) autorka předkládá rešerši využité literatury, která se vztahuje k motivu 

exaifnés v Platónových dialozích i v širším kontextu. Představená pojetí však zůstávají na velmi 

obecné rovině, anebo od motivu exaifnés odbočí k celkovému rámci či strukturaci sledovaných 

dialogů, případně k roli těchto dialogů v celku Platónova díla. Opět to chtělo více zacílit k jádru 

věci. 
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Jádro práce a také nejlepší a nejzajímavější části práce jsou kapitoly 3. a 4., kde se předkládá 

vlastní výklad významu a role exaifnés v obou dialozích, čímž se vytvoří i opora pro jejich 

vzájemné srovnání, v němž se oproti prvoplánové rozdílnosti ukazuje naopak jejich blízkost a 

spřízněnost. 

Nicméně opět i v kap. 3. předchází výkladu motivu exaifnés obšírné a podrobné referování 

kontextu. 

Zde jen poznámku k výkladu, že „athénský muž se ženil mnohdy jen z ekonomických důvodů 

…“ (s. 23) – ženitba a plození potomků byla svým způsobem politická povinnost svobodného 

občana; a obdobně že „uspokojení erotických tužeb a intelektuální společnost často hledal mezi 

jinými muži“, to má opět svou politickou dimenzi; zdá se, že zde autorčin výklad je veden 

z perspektivy dnešních kritérií. Stejně zkreslující se jeví i výklad, že v Sókratově pojetí lásky 

„miláček má pocit vděčnosti a obdivu k milovníkovi, milovník je pasivní a miláček je aktivní“. 

(s. 23). Mám za to, že základní pocit, který se pak ilustruje i výstupem Alkibiada, je stud. Érós 

a stud jsou pak základní komponenty Sókratova pojetí lásky (srov. dialog Faidros). A ona 

pasivita je přeci mnohem rafinovanější. Pokud by Sókratés byl vskutku pasivní, jistě by nijak 

neupoutal pozornost tak pyšného člověka, jako je Alkibiadés. 

K vlastnímu významu motivu exaifnés se výklad dostane ponejprv na s. 25 n., kdy je tento 

motiv vystižen na základě modelu mysterijního zasvěcení jako „kognitivní skok“ (dalo by se 

také asi říci „kvalitativní/zjinačující proměna perspektivy“ ve vztahu k následně 

interpretovanému dialogu Parmenidés) – kognitivní skok, který si člověk nemůže vynutit, může 

se na něj pouze připravovat pod erotickým vedením učitele. Tento motiv se pak autorka pokouší 

odkrýt i v souvislosti s výskytem termínu exaifnés ve scéně s Alkibiadem (rozpoznání Sókrata 

…). Ukazuje, jak se vlastně v tomto příběhu znovu přehrávají přípravné stupně zasvěcení, byť 

nedokončené. Pokud je to autorčina vlastní interpretace, považuji ji za velmi zajímavý postřeh. 

Bohužel následně se výklad opět rozmělňuje obšírným referováním. Měl bych ovšem 

k tomuto výkladu otázku, zda potom nejde o exaifnés na rozdílných stupních cesty 

zasvěcení. Alkibiadovo náhlé (exaifnés) prozření doprovázené studem je patrně 

opakováním jakéhosi prvního obratu (srov. vytržení a obrácení v podobenství o jeskyni), 

umožňující teprve cestu, která se může završit oním náhlým (exaifnés) kognitivním 

skokem (náhle se událým nazřením krásna samého). 

U výkladu motivu exaifnés v dialogu Parmenidés dospívá autorka k významu, že tento motiv 

postihuje situaci změny, kdy věci nemají žádné z protikladných určení, mezi nimiž proměna 

nastává, resp. jde o mez přítomnosti obou protikladných určení (srov. s. 31). To autorka spojuje 

s proměnou perspektivy, vyvstáním podivnosti a údivu (s. 32). Zde pak tuto souvislost autorka 

spojuje s motivem participace. K tomu se nabízí otázka, zda a jak lze celou souvislost spojit 

s oním náhlým kognitivním skokem, jak byl vyložen výše v rámci dialogu Symposion. 

(Ohledně tohoto motivu bych čekal mnohem hlubší srovnávající rozbor.) 

Ve srovnání obou dialogů (kap. 4.) pak autorka postupuje už od povahy a struktury dialogů, 

aby ukázala, jak představují nejen v jednotlivých svých řečech, jak má a nemá postupovat 

filosofická cesta až k onomu náhlému skokovému nazření, nýbrž že se to předvádí i celou 

povahou a strukturou dialogů (v podstatě jde o několik do sebe vnořených analogických popisů 

téže cesty). Nicméně výklad se podle mého soudu opět zbytečně rozdrobuje do obšírného 

referování detailů. Lépe by bylo udržet to srovnání na obecnější rovině. 

V závěru pak možná autorka hledá shody s motivem exaifnés zbytečně i na podružných 

tématech (např. ve vztahu milujícího a milovaného), když přitom to zásadní – alespoň jak tomu 
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rozumím – bylo předvedeno v předchozí kapitole. A také se zde opakují zbytečně výdobytky 

předchozích výkladů. 

 

Celkové hodnocení: 

Záměr práce považuji za naplněný, byť lze vznášet výhrady k některým dílčím postupům. 

Pro celkové zhodnocení je však podstatné, že autorka osvědčila schopnost zformulovat 

problém, nastudovat a využít jak primární tak sekundární zdroje a napsat velmi 

kultivovanou práci, která na řadě míst předkládá zajímavé postřehy. Doporučuji proto 

práci k obhajobě a navrhuji hodnocení mezi velmi dobře a výborně, přičemž by o 

konečném výsledku měl rozhodnout průběh obhajoby. 

V Praze 1. září 2020 

Mgr. Jaroslav Novotný, Ph.D. 


