
Zápis o části státní závěrečné zkoušky
Obhajoba závěrečné práce

Akademický rok: 2020/2021

Jméno a příjmení studenta: Bc. Georgij Ivančenko
Identifikační číslo studenta: 15079905

Typ studijního programu: navazující magisterský
Studijní program: Humanitní vědy
Studijní obor: Filozofie - Politické teorie
ID studia: 584212

Název práce: Krása a dobro v Plótínově filosofii
Pracoviště práce: Ústav filosofie a religionistiky (21-UFAR)
Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Vedoucí práce: Mgr. Robert Roreitner
Oponent(i): doc. MUDr. Štěpán Špinka, Ph.D.

Datum obhajoby: 09.09.2021 Místo obhajoby: Praha
Termín: řádný

Průběh obhajoby: Kandidát si klade za cíl zkoumání dobra a krásy v Plótínově díle.
Základním východiskem je trojina jedno – dobro – krása, mezi nimiž
panuje vztah příčiny a účinku, přičemž hlavní tezí je jejich jednota v
rámci této trojiny.
Vedoucí: Práce si klade obtížný úkol vyložit, jak se k sobě vztahuje
dobro a krása na všech ontologických rovinách, které Plótínos
rozlišuje, s jednotným klíčem. Téma je relevantní – zabývá se
pnutím, jež je inherentní Plótínovu myšlení: Plótínos se snaží obhájit
krásu, krása je určitým dobrem, ale zároveň chce uchovat její
odlišnost od dobra. Nesamozřejmá, originální systematická
rekonstrukce hierarchické triády jedno – dobro – krása, již je možné
identifikovat na každé z ontologických rovin. Práce ovšem svému
cíli ne zcela dostává, je špatně čitelná a obsahuje formální
nedostatky. Na každé z Plótínových ontologických rovin zůstává
mnoho nejasného, obtížně obhajitelného.
Otázky: 1. K identifikaci triády na rovině duše: klíčovým elementem
je ctnost, princip jednoty duše, a zároveň zdroj dobra a krásy. Ctnost
je pro duši dobrem i krásou, neztratí se tak rozdíl mezi krásou a
dobrem? 2. K rovině Intelektu: kandidát na základě Plótínovy
charakterizace moudrosti jako samotné jsoucnosti Intelektu
ztotožňuje moudrost s jednotou Intelektu. Plótínos mluví o jednotě,
jíž se moudrost vyznačuje, čímž se liší od diskurzivního myšlení,
které uchopuje po částech. To však neopravňuje k identifikaci
moudrosti s jednotou Intelektu.3. Kandidát identifikuje krásu na
různých rovinách jako dobro pro duši, tím se rozdíl mezi nimi stává
slabým. Radikální tvrzení, že krása může odvádět duši od dobra jen
tehdy, pokud to není krása pravá, vede k tomu, že ambivalence krásy
je tedy v této interpretaci jen zdánlivá. Podle Plótína ale schopnost
odvádět od dobra patří ke kráse bytostně, není vlastní jen falešné
kráse.
Oponent: Shoduje se s vedoucím v nesporných kladech práce, jež by
mohla být přínosem pro Plótínovské bádání, přesto má práce mnohé
nedostatky a metodologické problémy. Hlavní přínos i nedostatek
spočívá v originální tezi kandidáta, že vztah dobra a krásy je
zapotřebí zasadit do kontextu trojiny jedno – dobro – krása. Chceme-
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li ale řešit problematiku krásy, museli bychom mít vlastně čtveřinu:
jedno – dobro – krása –mnohost. Pojmeme-li celou trojinu jako
kauzální nexus, kde zůstává nejasné, co se příčinou a důsledkem
míní, vyústí to v dogmatickou tezi, která je nejproblematičtější na
rovině prvního počátku: kandidát dvakrát vnáší rozdíl mezi příčinou
a účinkem do samotného jedna. Tuto možnost přitom vyvozuje
pouze ze dvou řádek 12. kapitoly V.5, a to ještě z jejich specifické
interpretace. Sekundární literatura je používána selektivně.
Kandidát hájil své východisko, argumentoval aplikací Ficinova
modelu. Pro včlenění triády do samotného počátku argumentoval
tím, že pokud by se omezil na tři hypostaze a k samotnému počátku
ji nevztáhl, vedlo by to k diskontinuitě. Aplikací Ficinova modelu
argumentoval také v problému splývání krásy a dobra v pojmu
ctnosti. Kandidát vycházel z představy, že krása slouží jako
prostředek k překonání distance mezi duší a dobrem, a v tomto
smyslu je slabým dobrem. Pokud jde o otázku k rovině Intelektu,
kandidát má za to, že moudrost jakožto jednota neruší vztah Intelektu
k mnohosti.
Vedoucí: Kandidát neodpověděl na otázky. Obavou nebylo, že by
moudrost rušila charakterizaci intelektu ve vztahu k mnohosti, ale
nakolik lze moudrost ztotožnit se samotnou jednotou Intelektu, což je
klíčové pro vykázání triády. Moudrost nelze charakterizovat jako
jednotu samotnou, zahrnuje i určitou mnohost.
Oponent: Lze hájit kauzální vztah mezi dobrem a krásou, otázkou ale
je, zda lze klást celý kauzální nexus, v takovém případě je připsání
krásy jednu prekérní.
Verdikt komise: komise se přidržela navrženého hodnocení,
obhajoba nebyla zcela uspokojivá v tom smyslu, že kandidát
neodpověděl na kladené otázky. Velmi dobře.
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