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Jaroslav Kučera: Každodennost v Platónových Zákonech.

(FHS UK, říjen 2010)

Autor si zvolil velmi zajímavé a vcelku nezpracované téma „každodennosti“, jak ji lze 
nalézt v Platónových Zákonech. Jakkoli je literatura o tomto spisu nesmírně bohatá, 
omezuje se téměř výhradně na oblast politické filosofie a úvah o uspořádání vlády 
v obci. Autor se pokusil vytěžit z knihy poučení o běžném životě a představách 
obyvatel řeckých obcí klasické doby. 

Práce má uspokojivý – i když minimální – rozsah, je pečlivě upravena a až na malé 
výjimky dobře napsána. Spolupráce se studentem byla velmi dobrá, i když časově 
silně omezená a nedostatek času práci negativně poznamenal. Závažným formálním 
pochybením je nejednotná úprava poznámek (užívání velkých písmen, opakované 
citace atd.) a zejména seznamu literatury. I když jeho velmi malý rozsah lze patrně 
obhájit, nejednotná úprava a absence aspoň abecedního uspořádání jsou závažné 
nedostatky. 

Co do obsahu je práce po mém soudu zajímavá a přináší netriviální výsledky, které 
však autor nedovedl – resp. neměl čas - dostatečně využít. Tak např. jeho obhajoba 
proti Popperovým námitkám (str. 9) není příliš zřetelná a nedostatečně vysvětluje
hlavní rys nehistoričnosti: k nějaké „totalitě“ chyběly ve starověku především 
technické a materiální prostředky. Také představa „vyrušení soukromého vlastnictví“ 
znamenala zřejmě něco úplně jiného než si Popper představuje: půda je naopak 
pečlivě rozdělena rodinám, a to tak, aby každý měl ke své obživě. „Ruší“ se jen 
představa, že si rody mohou s majetkem dělat, co chtějí – představa, která ostatně 
v zemědělských společnostech nikdy nebyla. Proto je i autorova zmínka o 
„komunismu“ (str. 31) věcně mylná: užívání majetku je rozdělené a soukromé a je 
omezeno pouze daným přerozdělováním výnosu. Podobně autor nevyužil faktu 
důsledné „federalizace“ Platónovy ideální obce, jejíž fýly měly svá vlastní božstva a 
svatyně, což nebylo v antice běžné.

Autorův styl není právě brilantní, často se opakuje, ale jen zřídka se objevují 
vyložené neobratnosti, např. „nikdy by neměl zažít nemít nad sebou autoritu“ (str. 8)
Na str. 11 nejde ovšem o „nerostné bohatství“, nýbrž naopak zemědělské. Jinak jsem 
v práci věcné ani jazykové chyby nezaznamenal.

Vcelku tedy pokládám práci za zdařilou, doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit 
jako velmi dobrou.

V Praze 29. září 2010       Prof. Jan Sokol




