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Autor předkládá komplexní pokus o interpretaci hlavních tezí Platónova Faidra z perpektivy 
erotického umění. Pokouší se předvést erótiké techné jako ústřední problém dialogu, v němž se 
prolínají další klíčová témata, jako je láska, duše a řeč. Paradoxní spojení eróta a techné je autorovi 
znakem mnohoznačného napětí, které se v dialogu manifestuje. Autorovým východiskem z tohoto 
napětí je představa lásky jako „extatické racionality“, která má překonat omezenost úzkého pojetí 
racionality. Ambivalence však přetrvává na poli obecné lidské podmínky a stává se nakonec 
nevýslovným výkladovým principem a vposled hlavní tezí práce. Zdá se mi ovšem, že autor dosah 
této universální ambivalence poněkud přeceňuje (viz níže).  
 Vytčený cíl předvést řadu témat z jednotného hlediska erotického umění vyžaduje parafrázi 
hlavních pasáží dialogu. To se děje v první části práce (kap. I a II); v druhé části nastupuje 
podrobnější interpretace dílčích témat (kap. III a IV). Je třeba říci, že koncepce práce není zcela 
ucelená, což platí zejména pro druhou interpretační část, která je spíše konglomerátem textů 
různého charakteru. Na jedné straně obsahuje velmi důkladné analýzy textových otázek (kap. 
III.2.a; IV), na druhé straně jednak spíše implicitní výklad, který se blíží parafrázi (zbytek III. 
kapitoly). Tato asymetrie působí pro čtenáře poněkud nepřehledně. 
 Nejsilnější je práce v jedné ze zmiňovaných analytických pasáží, kdy autor probírá problém 
veškeré nesmrtelné duše (psyché pasa athanaton). Zasazuje jej do kontextu relevantní sekundární 
literatury, kterou předvádí velice úsporným a věcným stylem, který mu umožňuje předvedené teze 
reflektovat, synopticky zhodnotit a přetvořit do podoby vlastního samostatného argumentu. Je 
nepochopitelné, že podobným způsobem nepostupuje práce i v dalších částech. Naproti tomu 
parafráze primárního textu v první části práce není vždy zcela věrná, což je zřejmě způsobeno 
zahrnutím vlastních autorových předpokladů a očekávání.  
 Ty se projevují, jak již bylo naznačeno, v příliš širokém pojetí ambivalence. Dvojznačnost 
se týká jak lásky, tak techné, racionality a lidského poznání vůbec. To vede k mnohým 
nepřesnostem. Nejprve jde o zmatení terminologické: ambivalence techné, která je nám zároveň 
nutná, která nás však zároveň může ohrožovat, jistě představuje nikterak problematickou tezi; sotva 
však můžeme hovořit ve stejném smyslu o ambivalenci lásky, máme-li přitom na mysli rozdíl mezi 
nesprávným a správným způsobem milování. Zmatek nastává rovněž tehdy, když autor tvrdí – a 
nijak nedokládá –, že pohyb duše je důsledkem napětí různých složek v duši (str. 14).  
 To, že chce autor všude vidět ambivalenci, se projevuje v tom, že nakonec vůbec nedospívá 
k jednoznačnému vymezení toho, co láska je, a to přestože si je sám vědom, že bez něj nemá 
přítomné zkoumání cenu. Je třeba říci, že sám primární text je v tomto bodě krajně nejednoznačný; 
přesto by se autor – jedná-li se o hlavní téma jeho práce – měl vyvarovat alespoň jasných 
kontradikcí: na jedné straně u něj stojí láska jako to, co pozvedá člověka k poznání (str. 16), na 
straně druhé láska jako neracionální schopnost se rozpomínat (str. 22); jindy zase hovoří o 
„zastřeném intuitivním rozumění“ (str. 50). Zdá se, že tato určení jdou proti sobě, což je nedostatek, 
který nelze přejít závěrečnou větou (str. 63), podle níž úskalí a nebezpečí filosofie „se objevuje 
v okamžiku, kdy se snaží tuto lásku vyslovit“.  
 Nejzřejměji se orientace na dvojznačnost projeví v otázce lidského nevědění a lidské 
nedokonalosti vůbec. Práce sdílí jedno z rozšířených klišé platónských bádání, které touží 
vystopovat v Sókratově výrocích vědomí o fundamentální nedokonalosti lidství. Příkladem této 
tendence je autorovo tvrzení, že rovněž vozataj lidské duše je nedokonalý (str. 14), které implikuje 
myšlenku nepřekonatelnosti překážek, jež se staví lidské duši při poznání a které je v zásadě 
znemožňují (viz „nepřekonatelná hranice“, str. 16). Nemožnost poznání pro lidské duše se však 
vůbec nezakládá na textu – ten hovoří pouze o špatných vozatajích (což se nemusí týkat všech lidí), 



a naopak výslovně připouští, že lidské duše se účastní stejné podívané jako duše božské – pouze 
méně soustředěně a nestále.  
 Tato skeptická tendence pak vrcholí v závěrečné části, kde se autor přikládní k Griswoldově 
důrazu na Sókratovo vědění nevědění, jež je podle něj nakonec jádrem dialektiky ve smyslu 
hledaného erotického umění. Je přitom zřejmé, kam tím autor směřuje. Nedostatečnost lidského 
poznání ho vede k důrazu na dialog ve smyslu hluboké vzájemnosti duší (str. 55). Tento ohled pak 
hlouběji sleduje nejen na pozadí interpretace Nussbaumové, ale rovněž ve svém širokém pojetí 
racionality a v „distributivním“ a pospolitém výkladu pasa psyché. To jsou jistě významné a 
přijatelné koncepty. Domnívám se však, že autor by dosáhnul lepšího porozumění, kdyby přitom 
odhlédl od moderních konotací spojených s představou vzájemnosti a zasadil ji do kontextu 
skutečné intence Sókrata v dialogu, tj. kdyby uznal, že to, co Sókratés ve Faidru z mnoha 
perspektiv tematizuje, je především dialektikou, tj. cestou k vědění. 
 Tyto výhrady nemají zpochybnit obecně dobrou úroveň předloženého textu. Vzhledem 
k uváděné nevyváženosti různých částí a vzhledem k některým neoprávněným projekcím vlastních 
či cizích představ do Platóna přesto navrhuji hodnocení mezi výborně a velmi dobře. 
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