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„Dobro“ v     klasické řecké filosofii a literatuře  

Práce si klade za cíl uchopit problém dobra z několika hledisek, z hlediska filosofického a 
literárního (Homér a řečtí dramatikové) a kulturně historického. Teoretickým východiskem, 
jak autorka udává v Úvodu, je Eugen Fink, Paul Natorp, H. G. Gadamer, a Fr. Novotný. 
Zabývá se také otázkou, jakým způsobem připravil mýtus půdu pro pozdější uvažování o 
dobru. Nicméně se to jeví tak, že samotné vymezení tématu není dostatečně propracované. 
Není jasné, zda to má být nová teorie dobra: „smyslem diplomové práce je vypracovat 
takovou výpověď o ,dobru‘, která vystihne jeho nejdůležitější aspekty“ (s. 9), anebo zda se 
jedná o interpretaci „dobra“ v klasické řecké filosofii a literatuře, jak zní název práce. 

Výklad jednotlivých pojmů (dobro, areté) je podán s prokazatelnou erudicí: nalezneme zde 
odkazy na relevantní autory zabývající se uvedenou problematikou (Gadamer, Heidegger, 
Fink, aj.) Při těchto expozé se také poukazuje na ontologická východiska, z nichž Platón nebo 
Aristoteles rozvíjejí svou koncepci dobra, a autorka opět prokazuje znalost komentářů, jež 
vytvořily dnes převládající interpretaci Platóna a Aristotela. V kapitolách věnovaných mýtu se 
autorka dotýká širších kulturně historických souvislostí a poukazuje např. na roli matriarchátu 
při formování prvotních náboženských představ. Problematika Homérova díla je zpracována 
tak, že se vykresluje jeho kulturní pozadí a zároveň se předestírá způsob, jímž se k tomuto 
dílu vztahovaly antičtí autoři. Ocenit je zapotřebí i vsuvku na s. 50n., v níž si autorka klade 
otázku, nakolik jsou česká vydání překladů Homérova díla ovlivněna ideologií minulého 
režimu. Zde by ovšem bylo nutno téma rozpracovat a nalézt konkrétní místa v samotném 
textu eposů, která jsou ideologicky ovlivněna. To by ovšem vyžadovalo komparovat překlad 
s řeckým originálem.  

Problém koherentnosti práce: v části první (chybně nazvané jako část druhá, neboť úvod se 
neoznačuje jako část první), se rozebírá Platonovo pojetí dobra, a v další části  se probírá areté 
obecně v řecké kultuře a filosofii. Následuje část nazvaná jako „Aristotelova kritika Platónovy 
koncepce ideje Dobra“, a pak část „Mýtus a náboženská tradice“, atd. Jsou tu také 
nelogičnosti v číslování kapitol. Např. část nazvaná jako „2. Platón“ obsahuje podkapitolu 
„2.1 Platónova koncepce ideje Dobra“, ale následuje část označená jako „3. Areté“, v níž se 
píše také především o Platonovu pojetí, tj. logicky by to měla být „2.2 Areté u Platóna“. Ve 
způsobu výstavby textu tkví hlavní slabina jinak dobře zvládnuté práce: text je zkonstruovaný 
bez dostatečně propracované vnitřní soudržnosti. Pokud zde nějaká soudržnost je, pak není 
zřejmá čtenáři.     

Autorku nutno ocenit za to, že prokazuje znalost některých dnes již klasických děl o řeckém 
myšlení a kultuře, jako je např. Jaegerova Paideia: objevit tyto texty není u diplomových 
prací na Pedagogické fakultě běžné. Práce se, celkově řečeno, opírá o rozsáhlý počet 
relevantních titulů, a to jak literatury primární, tak sekundární. Autorka čerpá nejen z titulů 
dostupných v češtině, ale také v němčině a v angličtině. Ale nerozlišuje se dostatečně mezi 
tituly vědeckými a populárně naučnými (cituje se z V. Zamarovského). Dále je třeba 
vyzdvihnout, že v práci se uvádějí řecké názvy jednotlivých termínů a obratů, i když by měly 
být uvedeny jednotně, a to buď v alfabetě nebo v transkripci do latinky. 

Práci doporučuji k obhajobě.
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