
Posudek na diplomovou práci kolegyně Bc. Pavlíny Kopecké "Člověk" u 

Ibn Rušda a Maimonida 

 

     Kolegyně Kopecká předkládá před odbornou veřejnost text, který je velmi 

propracovaný, pečlivě zhodnocený a utříděný. Jedná se o téma, které je velmi 

opomíjeno, zůstává ve stínu zájmu studentů. Přesto se jedná o myšlenky, které 

jsou právě v současné době nesmírně poučné, zajímavé a také využitelné pro 

pochopení současné vědecké, kulturní i politické situace v Evropě a ve světě.   

V době, kdy filosofie evropská zcela podléhala formativnímu vlivu katolického 

církevního pojetí, vzniká na Pyrenejském poloostrově nesmírně hluboký vhled 

do dědictví nejlepších filosofických Řeků, těmi jsou Platón a Aristoteles.  

    Je to především Aristoteles, kdo svým obrovským dílem ovlivnil druh 

filosofického tázání arabských a židovských myslitelů. Ovšem Platón, a jeho 

vliv nezůstává pozadu, jen je recipován přes Plotína a jeho emanační teorii. Tato 

skupina myslitelů měla nesmírný vliv na myšlení ve Velké Britanii, ale nikoli 

jen tam; můžeme tvrdit i v celé Evropě.   

    Kolegyně Bc. Pavlína Kopecká studovala filosofické spisy nejen personalit, 

které jsou v názvu této pozoruhodné práce, ale soustředila se i na zdroje 

myšlenek Ibn Rušda a Maimonida.  Seznamuje nás v rešerši i se současnými 

interprety těchto filosofů.  

    Čtenář je podrobně seznámen s filosofií v zemích islámu (Al-Farábí, Ibn Sína, 

Al-Ghazálí, Ibn Bádža. Nejde jen o kontinuitní a diskontinuitní momenty tohoto 

filosofického společenství, které je založeno na řecké spekulaci. Tito filosofové 

jsou často polyhistory, znají téměř všechny tehdejší vědy, vyznají se v lékařství 

stejně jako v astronomii a matematice. Jejich vliv je nesmírný a zcela 

podhodnocen, což je škoda. Kolegyně Bc. Pavlína Kopecká tento nedostatek 

trochu zmírnila, alespoň v rámci naší katedry.  

    Polemické dialogy mezi filosofy autorka cizelizuje s nadhledem pro možnost 

pochopení této filosofie jako jednolitého celku. Před čtenářem se odvíjejí 

diskrepance a souhlasné názory nad tématy jako je svět, duše, zmrtvýchvstání, 

poznání, atd.   

    Kolegyně Kopecká velmi pečlivě studuje myšlení jednotlivých myslitelů, 

přesně argumentuje a vyvozuje z toho obecné závěry, které jsou relevantní i pro 



současnou reflexi islámu a židovství. Práce je velmi kvalitní, po stránce formální 

nevykazuje žádné nedostatky.  

    Navrhuji hodnocení: v ý b o r n ě a do rozpravy pokládám autorce tuto 

otázku:  Čím bylo založeno svobodné tázání těchto filosofů v době, kdy 

středověká filosofie na kontinentě mohla dedukovat pouze z Bible a jejích 

uznaných autorit? 

 

 

V Praze dne 24. 4. 2012                 prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.  


