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Bakalářská práce Šimona Grimmicha je věnována vztahu lásky a racionality 

v Platónově dialogu Faidros. Vodítkem je jí otázka, co přesně má Sókratés na mysli, když na 
závěr první poloviny dialogu prosí Eróta o to, aby mu „neodnímal či nekazil jeho erotickou 
techné“. Jaký je tedy, ptá se oprávněně Šimon Grimmich, podle Platóna vztah mezi láskou a 
techné? 

 
Předložená bakalářská práce se poctivě drží svého tématu a má jasnou výstavbu. 

V první kapitole (str. 7-22) se autor soustřeďuje na první polovinu dialogu a otázku 
prospěšnosti lásky vyvolané tělesnou krásou. Ukazuje přitom, že má-li být láska, tato zvláštní, 
duši silně zasahující rozpomínka na skutečnou krásu vzbuzená setkáním s krásou tělesnou, 
prospěšná, vyžaduje určitý druh umění (techné), jak s touto rozpomínkou a pohybem, který je 
jí vyvolán, zacházet. V následující kapitole (str. 23-35) se pak autor obrací k druhé polovině 
dialogu a na výkladu rétorické a dialektické techné rozpracovává podrobněji tento koncept 
umění jak za pomoci řeči a dvou základních postupů dialektiky“, synagogé a diairesis, 
zacházet s našimi rozpomínkami. Třetí kapitola (str. 36-52) nabízí obecnější úvahu o duši, její 
přirozenosti a nesmrtelnosti a o významu tělesné krásy a řeči pro její pohyb.1

 

 V poslední 
kapitole (str. 53-63) se Šimon Grimmich pokouší v kritickém rozhovoru se třemi vybranými 
interprety precizovat svoji pozici a načrtnout koncept Platónovy „extatické racionality“, 
jejímž centrem je sebepoznání, která se však podstatnou měrou rozvíjí s rozhovoru s druhými 
lidmi a jejímž cílem je připodobnění bohu a zpřítomnění božského a nesmrtelného v médiu 
lidské vzájemnosti. 

Práce vykazuje řadu předností. Šimon Grimmich si vytyčil jasně stanovené a filosoficky 
důležité téma a prokázal schopnost samostatné, zároveň však poučené interpretace ne vždy 
snadného primárního textu. Práce je napsaná kultivovaným jazykem, bez většího množství 
pravopisných či typografických chyb.  

Hlavní teze práce zdůrazňující jednotu lásky a lidské racionality a poukazující na 
sebereflexivní, k božskému celku se vztahující a v médiu lidské vzájemnosti se odehrávající 
uskutečňování lidské přirozenosti je přesvědčivá, autorem jasně textově doložená a 
rozpracovaná do netriviální a filosoficky podnětné podoby.  

 
Navzdory tomu se však Šimonovi Grimmichovi nepodařilo vyvarovat se některých 

jednostranných a částečně i zavádějících formulací, které poněkud snižují celkovou úroveň 
práce. Vzhledem k tématu práce je poněkud nešťastné, že některé klíčové pojmy (například 
„racionalita“ či „emocionalita“) zůstávají v prací dosti nejasně použité. Domnívám se navíc, 
že autor kolísá mezi několika různými významy těchto slov, přičemž se někdy nechává vést 
jakými neprojasněným předporozuměním, vycházejícím s protikladu mezi rozumem a láskou, 
které by chtěl naopak překonat. Dovolím si proto nabídnout celou řadu otázek, které tyto 
v práci obsažené formulace mohou vyvolat. Alespoň na některé by podle mého názoru měl 
Šimon Grimmich odpovědět v rámci své obhajoby.  

                                                 
1 Druhý oddíl této kapitoly by tedy bylo vhodnější nazvat „Jak na duší působí tělesná krása“ a nikoli 

„Jak na duši působí tělo“. 
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Co vlastně autor nakonec míní „běžnou racionalitou“ (str. ..) či „pouhou racionalitou“ 

(str. 51)? Je tato „běžná racionalita“ vůbec v platónském slova smyslu stále ještě racionalitou? 
Není spíše onou „smrtelnou vypočítavostí“, o níž Sókratés mluví na závěr své palinodie 
(256c)? 

S tím souvisí další otázky: Je skutečně pro Platónova Sókrata rozpomínka především 
„emocionální“ (str. 51, ale také jinde, např. str. 22)? Neříká Sókratés v palinódii, že je to 
rozum (zobrazený vozatajem), který si nakonec rozpomíná na krásu spatřenou na hřbetu nebes 
(viz …)? A lze skutečně tvrdit, že rozumnost (kterou na tomto místě autor ztotožňuje 
s vozatajem, a tedy s rozumem) „získává bez lásky pouhá mínění a ne vědění“ (str. 22, viz 
také str. 16)? Jak je tomu s rozumem bohů?  

Důraz na propojení lásky a racionality (a tím manické a extatické vytrženosti s kritickou 
myšlenkovou prací) je u Platóna nepochybně na místě. Domnívám se však, že na některých 
místech své práce autor důraz na toto propojení zaměňuje za jakousi (byť stále dosti 
uměřenou) „apologii emocionality a neracionality“, jež ho vede ke snižování významu 
rozumu. Jako kdyby v některých pasážích své práce zůstával příliš poplatný „psychologii“ 
první Sókratovy řeči, která odděluje „rozumnost“ a „emocionalitu“, a pouze se snažil více 
docenit emocanionalitu a poukázat na potřebu vzájemného doplnění těchto dvou lidských 
mohutností. Lze například lásku chápat jako „třetí sílu“, jež spojuje „touhu po rozkoši“ a 
„rozum“ (str. 49)? A v jakém smyslu „spočívá podstata duše v uskutečnění vrozených tužeb“ 
(str. 62)?  

Ostatně: za jakých předpokladů, v jakém ohledu, ale také za jakou cenu můžeme 
ztotožnit lásku s „křídly“? Milují či nemilují ty duše, které nemají křídla? A jak je to 
s božskými, stále okřídlenými dušemi. Je jim vlastní láska, či nikoli? 

 
Nejasnosti v pojmech racionality, ale také lásky souvisejí podle mého názoru 

s některými nepřesnostmi v autorově uchopení lidské přirozenosti. Omezovala by se duše bez 
lásky skutečně „pouze na to co je tělesné“ (str. 51)? Především však: Na čem se přesně 
zakládá autorovo přesvědčení o tom, že „nesmrtelnost duše spočívá především 
v nesmrtelnosti společenství duší zbaveného tělesné individuality“ (str. 63)? Nebo snad 
dokonce jakékoli individuality (viz: „nelze však počítat s jakousi individuální nesmrtelností“ 
na str. 42)? Byl by bez individuální nesmrtelnosti možný onen „koloběh“ duší, na němž do 
značné míry spočívá celá palinódie? Jsou božské duše individuální, či nikoli? 

 
Bohužel také práce se sekundární literaturou vykazuje některé nedostatky. Jak již bylo 

řečeno, především poslední kapitola je založena na vyrovnání se třemi interprety Platónova 
dialogu Faidros. Tento postup je chvályhodný, není však dotažen do konce. Z některých 
pasáží této kapitoly tak například není jasné, co vše autor z výkladů těchto tří interpretů 
přijímá a co nikoli. Souhlasí například autor s Griswoldovým rozlišení na „tři druhy 
poznávání“? V jakém smyslu činí božské, respektive rétorické vědění „z duše ideu“ (str. 54)?  

 
Výše uvedené připomínky a otázky však dle mého soudu nijak zásadně nezpochybňují 

celkovou velmi dobrou kvalitu práce. Doporučuji ji tedy k obhajobě a navrhuji hodnocení 
„velmi dobře“. 

 
 
 
 
V Praze, 9. září 2012          Štěpán Špinka 


