
Oponentní posudek diplomové práce bc. Pavlíny Kopecké: „„Člověk“ u Ibn Rušda a 
Maimonida“

Pro charakteristiku hlavního téma diplomové práce můžeme použít slova autorky samotné: 
„„Co  je“   nebo  lépe   „kdo  je“   člověk   pro   ibn   Rušda   a   Maimonida,   vrcholné  
představitele   islámské   a   židovské   středověké   filozofie?“  (s.  39)  Tento  samotný 
metafysický horizont, „v“ němž je u zmíněných filosofů člověk tématizován: podstata, CO, 
jakožto  rámec,  předznačující  každé  možné  odpovídání,  není  autorkou přímo  dotázán,  její 
práce  se  omezuje  na  odpovídání  těchto  filosofů  samotných.  Přitom  sleduje  autorka  toto 
odpovídání na třech rovinách – na rovině vztahu tvořícího a stvořeného („Člověk a stvoření“), 
na rovině vztahu duše pasivní a aktivní („Člověk a svět“) a konečně na rovině vztahu člověka 
a společenství („Člověk a obec“).
Práce  je  velice  kvalitní,  autorka  bohatě  využívá  jak  odbornou  literaturu  sekundární,  tak 
překlady primárních textů, přičemž prokazuje schopnost vystihnout to podstatné, dobrat se 
k pojmu, ideji věci a nedělá jí potíže pustit se do metafysické problematiky. Pro další případné 
autorčino zkoumání na tomto poli by bylo možno usilovat o hlubší porozumění aristotelské 
metafysice  a  vposledu  o  genetickou  souvislost  s metafysikou  křesťanskou  a  novověkou. 
Přesto je tento počin v oblasti neprávem opomíjené, jejíž recepce znamenala ve středověké 
evropské metafysice zásadní převrat, velice záslužný.
Zastavil bych se již pouze u několika problémů. Píše-li autorka: „Filozofie používá logickou 
argumentaci,  díky  níž  může  prokázat  pravdivost  či  nepravdivost  jednotlivých  tezí. 
Náboženství používá zcela odlišný jazyk pro vyjadřování. Je to jazyk obrazný, který prostě 
sděluje náboženská fakta, nic se jím nedokazuje ani nevyvrací.“ (s. 18), je dle mého názoru 
tato souvislost komplikovanější. Zrod metafyziky na naší dějinné půdě přetváří od základu 
všechny  životní  oblasti.  Tato  souvislost  je  ve  vztahu  mezi  falsafou  a  kalámem  uvnitř 
křesťanské teologie a dogmatiky poněkud odlišná (metafysické myšlení v muslimském světě 
bylo  o  mnoho  separovanější  a  v tomto  smyslu  svobodnější,  než  je  tomu  v patristice  a 
scholastice), přesto ale existuje a vstupuje do samotné významové souvislosti náboženského 
myšlení islámu.
Dále  již  pouze  s ohledem na  další  péči  o  myšlení  bych  ještě  zvýraznil  práci  s některými 
termíny, které užíváme samozřejmě, ale které právě proto mohou skrývat aktivní konotace a 
ovlivňovat tak naše vidění. Např. píše-li autorka: „Maimonides k tomu namítá, že Aristotelův 
argument je příliš mechanistický a je neprávem rozšířen ze sublunární oblasti i na nebeské 
sféry.“  (s.  55),  bylo  by  potřeba  dotázat,  co  tato  „mechaničnost“  znamená,  abychom 
neimputovali novověké významy. Podobně, mluví-li na téže stránce o „objektech“, vnucuje se 
jí novověká metafyzika (středověcí myslitelé by naopak mluvili  spíše o „první substanci“, 
úsiá, či „subjektu“, hypokeimenon).
Z předchozího mi plynou pro obhajobu následující otázky:
Jaký  je  základní  rozdíl  ve  smyslu  (orientovanosti)  myšlení  Aristotelova  a  sledovaných 
metafysiků? A jaký je tedy rámec, v němž myslí jsoucnost jsoucího Aristotelés a proti tomu 
sledovaní filosofové?
Diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně.
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