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Opravy textu práce

s. 14 phronesis > phronesis
s. 15 hermeneuein, hermeneia >  hermeneuein, hermeneia
s. 17 od techné ve směru epistémé > od techné ve směru epistémé
s. 32 aletheia > aletheia
s. 42 použití termínu hermeneutika > použití termínu hermeneutický kruh
s. 46 rovněž gadamerovské > rovněž gadamerovská
s. 71 Máraiho ars poetica > Máraiho ars poetica
s. 77 s románem Juditou > s románem Judita
s. 83 Kdyby použil Platónovo podobenství > Kdybychom použili Platónovo podobenství
s. 83 (poznámka 199) Srov. BERGSON, Henri. Čas a svoboda: O bezprostředních datech 

vědomí. Praha: Filosofia, 1994, s. 73–73, 125. > Srov. BERGSON, Henri. Čas a 
svoboda: O bezprostředních datech vědomí. Praha: Filosofia, 1994, s. 73–74, 125.

s. 84 smyslnému poznání > smyslovému poznání
s. 85 silně viditelný hlavně v Moru a Pádu > silně viditelný hlavně v Moru a Pádu
s. 94 bildungsroman > bildungsroman
s. 100 jako starověkého urbs > jako starověkého urbs
s. 102 v obyčejích – > v obyčejích:
s. 103 v oblasti urban studies > v oblasti urban studies
s. 103 „rostlinným způsoben“ > „rostlinným způsobem“
s. 114 Dichtung und Wahrheit > Dichtung und Wahrheit
s. 114 V případě prvního projevu Pétera Garrena > V případě prvního projevu Péter Garren
s. 118 (circunstantia) > (circunstantia)
s. 120 předměty v domě v domě, > předměty v domě,
s. 127 ebo > Nebo
s. 135 z jeho díla Mimo dobro a zlo > z jeho díla Mimo dobro a zlo
s. 138 Nic (Semmi) > Nic (Semmi)
s. 140 Objevuje se v Radostné vědě > Objevuje se v Radostné vědě
s. 140 V Radostné vědě se jedná > V Radostné vědě se jedná
s. 148 hodnoty ideologicky zmasovělém světě > hodnoty v ideologicky zmasovělém světě
s. 148 (poznámka 398) společná tematika, ale také společný ale také stejné vyznění > 

společná tematika, ale také stejné vyznění
s. 149 Tento postup lze spojovat s spojovat s ortegovským postulátem > Tento postup lze 

spojovat s ortegovským postulátem
s. 157 příchodu na Canudos > příchodu do Canudos
s. 163 (confortatore) > (confortatore)
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s. 166 (Kereskedő) > (Kereskedő)
s. 166 (poznámka 443) (népi írók) > (népi írók)
s. 173 ars poetiku > ars poetiku
s. 176 bildungsromanu > bildungsromanu
s. 198 V Zemi, zemi...! Je Márai > V Zemi, zemi...! je Márai
s. 205 vizi ars poetiky > vizi ars poetiky
s. 205 ve třech zpěvech –monolozích > ve třech zpěvech–monolozích
s. 210 důvody k tomu, považovat > důvody k tomu, abychom považovali
s. 216 V perspektivě > v perspektivě
s. 224 jehož jediným cíle je > jehož jediným cílem je
s. 231 resp. bezpodmínečná touhy po ní >  resp. bezpodmínečné touhy po ní
s. 232 stoičtí filozofové patří mezi ty myslitele > stoičtí filozofové – jako Epiktétos, Seneca, 

Marcus Aurelius – patří mezi ty myslitele
s. 232 Hovory k sobě > Hovory k sobě
s. 253 Svět jako vůle a představa > Svět jako vůle a představa
s. 237 četl Pád > četl Pád
s. 240 o charakteru Máraiho ars poetiky > o charakteru Máraiho ars poetiky
s. 240 za jádro Máraiho ars poetiky > za jádro Máraiho ars poetiky
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