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Autor práce specifikuje téma své diplomové práce takto: „Tématem diplomové práce je výchova 

a vzdělání v díle Martina Bubera jako dialog v podobě setkání a rozhovoru.“ (s. 8) A zdá se být 

konsekventní s ohledem na kontext evropské tradice, že začíná nejprve zamyšlením na povahou 

dialogu jako dialogu a dále že postupuje srovnáním základních charakterů dialogu sókratovského a 

dialogu, jak s ním pracuje personalistická filosofie, především Buberova. V dalším autor sleduje 

klíčové autory filosofie dialogu (Rosenzweig, Ebner, Buber) a její zrod. A následně se již věnuje 

východiskům biografickým i filosofickým, která určují pojetí dialogu u Martina Bubera. Především se 

zaměřuje na klíčové motivy osobního vztahu Já-Ty a celkové propojení osobní a věcné roviny. Sleduje 

konečně též některé vlivy Buberova myšlení na pozdější myslitele. 

Zaměřím se na některé momenty práce, které by bylo podle mého dobré více prosvětlit. Bylo by 

především možné namítnout, že především antické pojetí dialogu vyznívá poněkud zkrátka. A to 

proto, že je sledována z novověké retrospektivy, k níž patří ontologie předmětu. To je viditelné např. 

z následujícího určení: „Osoba je v sókratovském dialogu pojata jako složenina objektivního a 

subjektivního vědění, z čehož vyvozujeme jistý intelektualismus etiky Sókrata.“ (s. 19) Antika přece 

tento protiklad subjektivního a objektivního nezná, jde v tomto smyslu o anachronismus. U právě 

citovaného navíc není vůbec jasné, jak vyplývá intelektualismus z toho, že osoba je pojata jako 

složenina. K původnímu antickému pojetí dialogu patří též zohlednění stylu a kompozice, kteréžto 

momenty nelze redukovat na pouhou intelektuálnost. Teprve v pozdějším vývoji se tyto momenty 

vytratily (proto mluvím o retrospektivě). 

A ještě základnější motivy by stálo za to více promyslet. Souhlasím s autorem v tomto tvrzení: 

„Dialog, na který bude kladen důraz, svou podstatu nalézá v umění posluchače naslouchat.“ (s. 10) A 

ještě více souzním, když doplňuje: „Účastníci musí mít společný zájem a sejít se u společné věci.“ (s. 

11) Ale právě proto by bylo třeba co nejlépe vyjasnit, ČEMU mají posluchači naslouchat, co je to ona 

„společná věc“, o které je řeč. 

Když autor kriticky sleduje Lévinasovo pojetí odpovědnosti, píše: „Nedostatkem Lévinasovy 

odpovědnosti je, že může ztroskotat na síle jednotlivého člověka, který takovou tíhu, jíž dozajisté je 



absolutní odpovědnost za každého Druhého, jímž není vskutku každý, neunese.“ (s. 16) Nepromýšlí 

ale tento „nedostatek“ Lévinas v Totalitě a nekonečnu jako problém plurality? Či obecněji řečeno, není 

tato „nemožnost unést“ pro interioritu Já podle Lévinase konstitutivní, a nikoli (pouze) negativní? 

 

 

Závěr: Závěrečná práce splňuje podmínky kladené na závěrečné práce v příslušném oboru. 

 

 

 

Podněty k přemýšlení, otázky do rozpravy:  

 

1. Proveďte zamyšlení nad tím, co je to „společná věc“, o které mluvíte. 

 

2. Otázky formulované v posledních dvou větách posudku. 

 

 

 

V Praze 2. 5. 2022 
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David Rybák 


