
Posudek školitele na bakalářskou práci 

Vojtěch Svoboda: Kleanthův Hymnus na Dia v kontextu archaického myšlení 

Pan Svoboda vytvořil svoji práci velmi samostatně, s hojným a případným použitím 

pramenů i mnohé sekundární literatury. Obsahem práce mě mile překvapil a přispěl mi ke 

scelení různých fragmentárních aspektů vztahů předsokratici, pozdější antika, moderní 

myšlení. Nyní předkládaná práce je úpravou její starší verze, má nový úvod a je opravena 

většina překlepů a pravopisných nedůsledností. Některé překlepy však zůstaly, dokonce i 

překlep ohrožující srozumitelnost věty na s. 10 uprostřed: "Takový symetrický model by měl 

oproti asymetrickému Zénónovu lépe držet souřadnou jednotu mnohost." Nebo: " ... stoici se 

jeho studiu věnovali v míře, jež by si celý spis zasloužila" (s. 19 dole). ProbleI?atická mohou 

být i neobvyklá slova, např. "prositel", asi místo obvyklejšího "prosebník"- není mi jasné, zda 

z neobratnosti nebo záměrně. Těmito poznámkami nechci snižovat hodnotu obsahu práce. 

Jenom poukazuji na rys, který ji prostupuje: Na jedné straně nadstandardně podrobné, 

samostatné a nejen školské zpracování obtížných témat, na druhé straně jakási nedotaženost. 

Přitom rozsahem používaného materiálu má práce parametry, které vždy nemívají ani 

obhájené diplomové práce magisterské. 

Nechci zde rekapitulovat celý obsah hutné práce, protože bych v nutné stručnosti 

neposkytnul více, než může každý vidět nahlédnutím do Obsahu na jejím začátku a Závěru i 

Shrnutí na konci. Dobře odpovídají tomu, co práce skutečně obsahuje. Představení 

Kleanthovy nauky je podrobné a zasvěcené, zrovna tak sledování společných témat Hérakleita 

a Kleantha i na úrovni jednotlivých výrazů. 

Zvláštním tématem, které práci prostupuje, je šef, předěl nebo propast mezi archaickým a 

pozdějším myšlením, občas i zjevně také jako analogie vztahu archaického a moderního. 

Kleanthova záměrná archaizace, ale současně paradox polevení v jeho moralismu právě 

v Hymnu ... Výsledek Kleanthova postupného studia Hérakleita - nebo spíš nechtěné kouzlo 

poetického žánru (po staru řečeno: enthusiasmos navzdory moralismu)? Umělost Kleanthovy 

archaizace vedle učeneckého historismu pozděj ších; umělost otázek, které si kladou, o 

odpovědích nemluvě. 



Práce se sekundární literaturou je v některých případech až nadbytečná. Místo toho by se 

mohl poklidněji věnovat své vlastní práci, aby ji učinil přesvědčivější a srozumitelnější. Za 

mimořádně zajímavé považuji rozlišování individuální a celostní úrovně osudu u Kleantha a 

diskuzi k vlivu Skythinovy poezie. 

Práci navrhuji k obhajobě a doporučuji, aby byla hodnocena známkou výborně. 

V Praze, 16. června 2008 

Zdeněk Kratochvíl 
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