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Předložená bakalářská práce si klade za cíl „podat jakýsi obraz každodennosti na pozadí
Platónových Zákonů“ (str. 1), fakticky však jde o jakési shrnutí konkrétních ustanovení,
která chtějí účastníci dialogu v „zakládané“ obci zavést. Autor tedy postupně vyjmenovává
ustanovení ohledně majetku, úřadů, členění půdy atd. Vzhledem k rozsahu Zákonů je to
práce poměrně náročná a splňuje zadání především v tom, že podává stručný, přehledný a
srozumitelný výtah jedné, v sekundární literatuře spíše opomíjené obsahové roviny tohoto
díla.

Tím však klady práce bohužel končí. Zásadním nedostatkem je jednak velmi vágní
uchopení motivu „každodennosti“ , jednak nereflektované zacházení s výchozím textem.

Autor v úvodu píše, že Zákony jsou text, „který by mohl mnohé vypovědět o každo-
dennosti tehdejší společnosti“ (str. 1). Pracuje tedy se Zákony spíše jako s historickým
pramenem než s filosofickým textem. Taková interpretace je samozřejmě možná, nicméně
je po mém soudu nutné náležitě ji zdůvodnit a případně vztáhnout i k historické sekundární
literatuře. To sice na několika místech autor dělá, nicméně velmi nesměle a prakticky bez
jasného výsledku. Práce se tak de facto omezuje na utříděný soupis určitých konkrétních
návrhů, jak zaznívají v Zákonech a jen minimálně jsou zmiňovány paralely či případné roz-
díly vůči každodennosti tehdejší společnosti. Jinými slovy, autor mluví o Magnesii jednou
tak, jako by šlo o reálnou obec, podruhé jako o „Platónově vizi“ .

Autor používá jen minimální množství sekundární literatury. Neuspokojivá je ovšem
také práce s ní. Pomineme-li fakt, že autor nerozlišuje článek od monografie (takže např.
v seznamu literatury nalezneme uvedený celý sborník, ačkoli autor odkazuje na tři konkrétní
studie tohoto sborníku), je zarážející to, že autor nepracuje se sekundární literaturou tak,
aby mu poskytla alespoň nějakou interpretační perspektivu. Právě naopak: zachází s ní
velmi ledabyle a de facto staví naroveň výpověď Platóna v Zákonech s (například) výpovědí
ze studie Clauda Mossé v knize „Řecký člověk a jeho svět“ (přičemž jako autor je chybně
uvedený J.-P. Vernant, viz str. 7). Toto směšování a nerespektování různých diskurzů vidím
jako zásadní problém, formální i věcný.

Autorův komentář k Popperově kritice Platóna je poněkud banální a v podstatě near-
gumentuje: „Popperův celkový koncept (..) se mi moc nezdá, a to už z té pozice, že se
mi Popper v kritice ideální obce prozatím jeví jako ’ničivý’; kdy vidí a chce vidět jen to
špatné. (..) Popper, zdá se mi, vůbec bere koncept nejlepšího státu, přenáší jej do součas-
nosti a z pozice současného člověka (..) tento z kontextu vytržený stát hodnotí.“ (str. 5).
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Autor Platónovu „každodennost“ sice nijak neposuzuje, ovšem zároveň ji ani k žádné jiné
perspektivě nevztahuje.

O to rušivěji pak působí odbočky k „naší“ každodennosti. Není jasné, zda jimi autor
něco důležitého zamýšlel, nebo zda je uvádí jen „pro oživení“ , např.: „Ještě před pár
lety, kdy u nás byla povinná základní vojenská služba, mohli nejen ti odvedení, ale stejně
tak ti, co využili – když už to bylo možné – možnosti civilní služby, slýchávat kromě
pitomostí, že vojna udělá z každého mladého muže chlapa, řeči o tom, že když už nic jiného,
naučí se na vojně každý poslouchat. Poslušnost je také jednou z nejdůležitějších věcí ve
vojenství.“ (Následuje citace ze Zákonů; str. 20. Viz též str. 10, 16.) Ještě křiklavější příklad
je na začátku kapitoly „Svět plný bohů“, v němž chce autor na minimální ploše patrně
nastínit individuální povahu současného náboženského života, dělá to ovšem způsobem,
který vyznívá velmi banálně: „Můžeme nebo nemusíme být zasaženi náboženskou výchovou
a ať už je to jakkoliv, člověk si následně může hledat svou cestu k Bohu, může však také
svou víru ztratit nebo může být náboženstvím zcela nepoznamenán“ (str. 25). Také není
moc srozumitelný odkaz na Nietzscheho Antikrista: v jakém smyslu nás má tento spis
poučit o „změnách v pojetí Boha“?

V závěru práce autor dospívá k tomu, že Zákony jsou „spis, který v sobě ale, byť to
nebylo účelem, zmínky a povídání o mnohých obyčejných, denních věcech obsahuje“ (str.
28). Před čtenáře proto „vystavil“ konkrétní jednotliviny a tematicky je utřídil, aby se na
ně podíval jako na obraz v muzeu (tamt.).

Autor tedy sice vypracoval jakýsi výtah konkrétních obecních ustanovení, s takto zís-
kaným „materiálem“ však bohužel dále nepracuje. Celek pak působí skutečně jen jako
na světlo vytažené „muzejní exponáty“ , které si musí případný „návštěvník“ – čtenář –
sám zařadit do kontextu, v němž teprve dostanou smysl. S trochou nadsázky lze říci, že
„každodennost“ se v práci projevuje spíše ve vágnosti, s níž je formulován její výchozí záměr
i závěrečné shrnutí.

Hodnocení. Vzhledem k uvedeným výtkám jsem na pochybách, zda práce naplňuje po-
žadavky žánru. Nedá se jí upřít snaha, zároveň je však na pováženou, že absolvent baka-
lářského studia nezvládá základní nároky práce s textem, ať už po formální či obsahové
stránce. Vzhledem k těmto výtkám, dle mého soudu závažným, práci nedoporučuji k ob-
hajobě.

Mgr. Stanislav Synek
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