
 

Posudek vedoucího práce na práci Anny Rajsové 

„Koncept EXAIFNÉS v dialozích Symposion a Parmenidés“ 

 

 

Cílem bakalářské práce Anny Rajsové bylo určit analogie mezi dialogy Parmenidés a 

Symposion — které jinak v populární ani odborné literatuře většinou nijak spojovány nebývají 

— a to s ohledem na koncept smysluplné náhlosti (EXAIFNÉS), který má v obou dialozích 

prominentní postavení.  

Autorka nejprve v rámci bibliografické rešerše krátce shrnula oba primární texty a 

následně potom představila použitou sekundární literaturu, zejména různé komentáře, které 

k oběma dialogům shromáždila, a za pomocí recenzí těchto prací v odborných časopisech 

vytvořila rudimentární review of research.  

V následující kapitole se potom autorka zaměřila na interpretaci jednotlivých výskytů 

termínu EXAIFNÉS v obou dialozích: v dialogu Symposion se nacházejí celkem čtyři výskyty, 

krom slavného užití ve finále Diotimině řeči 210E4 souvisí další tři s Alkibiadovým vpádem na 

hostinu; v případě dialogu Parmenidés je to jednak čtveřice užití v apendixu (156D) k prvním 

dvěma hypotézám, jehož prostřednictvím je ukázána jednota čistého Jedna z první hypotézy a 

jsoucího Jedna z hypotézy druhé; jeden výskyt tohoto termínu je pak v sedmé hypotéze. 

Podobnosti a analogie mezi těmito dvěma dialogy jsou — za pomoci sekundární 

literatury — potom předvedeny ve čtvrté kapitole: autorka zde předně konstatuje nápadnou 

podobnost narativních rámců obou dialogů, dále přítomnost paradigmatické dvojice 

neúspěšných pretendentů filosofie (Antifón a Aristotelés v dialogu Parmenidés, Apollodóros a 

Adeimantos v Symposiu), strukturální podobnost mezi prvními třemi řečmi Symposia, jimž 

v Parmenidovi odpovídají první dva argumenty a apendix, celkový pedagogický rámec obou 

dialogů a konečně motiv ERÓTA. 

 

K povinnostem vedoucího patří vyzdvihnout zejména silné stránky předkládané práce: 

zde oceňuji, že práce má jasně stanovený cíl, přehlednou strukturu, skvěle zvládnutou formální 

stránku a velmi hezky zpracovanou bibliografii. Vlastní interpretace odpovídá bakalářskému 

stupni studia, je vypracována korektně, autorka věcně argumentuje, logicky vyvozuje závěry a 

předložené teze po mém soudu legitimně dokládá. 

Za nejsilnější místa práce považuji intepretaci trojice výskytů pojmu EXAIFNÉS 

v pasážích Alkibiadova vpádu ze závěru Symposia (s. 27nn.), kde autorka přesvědčivě dokládá 

analogii mezi na jedné straně opilým Alkibiadem, který EXAIFNÉS zahlédne Sókrata, a na straně 

druhé pasáží o zasvěcení do mystérií krásy z Diotiminy řeči, jakož i určité echo tohoto motivu 

ve zbývajících dvou výskytech EXAIFNÉS v Symposiu.  

Pěkná je i pasáž na s. 32, kde autorka spojuje koncept EXAIFNÉS s pasáží o THAUMA jako 

zdroji vší filosofie (Theat 155D), jež vrhá zajímavé světlo na jinak dosti nesrozumitelnou 

poznámku, kterou Platón k tomuto slavnému dictum připojil (kdo nazval Iridu dcerou 

Thaumantovou, nebyl špatný genealog), když ji autorka vykládá jako náhlou závrať. 

Podobně oceňuji i poznámku 41 na s. 14, kde autorka na základě sekundární literatury 

interpretuje užití slova EXAIFNÉS ve Skutcích apoštolských v trojím popisu Pavlovy epifanie u 

Damašku; daný termín se vyskytuje krom pasáží, jež autorka uvádí, i v Sk 9, 3: Na cestě, když 

už byl blízko Damašku, zazářilo kolem něho náhle (EXAIFNÉS) světlo z nebe.  

Jsem si samozřejmě vědom toho, že práce má určité nedostatky: autorka je limitována 

tím, že jí je nepřístupný řecký text, čehož plynou drobnosti jako na s. 5, kde je ve slově έξαἰφνης 

přehozen přízvuk a přídech (má být ἐξαίφνης), některé myšlenky se v mírně pozměněné 

formulaci objevují v práci vícekrát; práce je též občas dosti rozvláčná, když autorka do příliš 



velký podobností probírá pasáže, které se dané problematiky týkají jen letmo či nepřímo, jako 

v případě rozboru pravidel paiderastické lásky na s. 8n. 

Nicméně práce má myšlenku, je založená na vcelku systematickém studiu primárních i 

sekundárních textů a nadto je kultivovaně a pečlivě zpracovaná: celkově ji proto hodnotím jako 

výbornou. 

V Kladně 5. září 2020 

Josef Kružík 
 

 

 


