
Posudek na bakalářskou práci kolegy Adama Radechovského: 

Filosofie a umění 

 

    Předložená bakalářská práce se jeví jako dobrý základ pro možnou práci magisterskou. Je 

velmi poctivým založením otázky, která je implicitně vyjádřena v nadpisu. Nejde o práci, kde 

by filosofie a umění byly srovnávány v každé historické době a z mnoha hledisek. Jde o ponor 

do počátku této jednoty a diskrepance, tak jak se historicky vytvořila ve starém Řecku. 

Kolega Radechovský patří k těm studentům, kteří svou práci vnímají a promýšlejí velmi 

bytostně; je vidět, že práce se stala součástí jeho bezprostředního života. Otázky, které si 

klade, jsou jeho otázkami a odpovědi, které byly jím nalezeny, se stávají intencemi, které řídí 

jeho život. Tak je tomu u každé dobré filosofické práce.  

    Úvod a rešerše jsou naprosto v pořádku. Význam typu je základní ohled, na němž spočívá 

řecká klasika. Zvlášť důležité je pojednání o fysis, která je nesmírně důležitým fenoménem 

v celých dějinách filosofie do dnešní doby. Původní rozkrytí významu tohoto pojmu bylo totiž 

v dalším vývoji posunuto takovým způsobem, že dnešní člověk už není schopen setkat 

s původním výměrem tohoto fenoménu. Zajímavé je i poukázat na vztah mezi techné a fysis 

v původním slova smyslu. Agon jakožto střetání, nikoli jako boj na život a na smrt, je velmi 

dobrým založením pro další výklad fenoménů, jako je krása atd. Střetání v podobě peras a 

apeiron je také zásah do podstatného v úvahách o kráse a dobru v platónském i aristotelském 

pojetí.  

    Rozvrh problému do vyjasnění fenoménů: eros, plození, idea krásy, úloha šílenosti a to vše 

s popisem přirozenosti duše je důkazem, že autor problematice velmi dobře rozumi, což je pro 

posouzení práce to nejdůležitější. Aristotelovo pojetí umění z jeho Poetiky je vyjádřeno 

logicky a systematicky, jak se na filosofii tohoto význačného žáka Platónova sluší a patří. Po 

stránce formální je práce v pořádku až na drobné nedostatky gramatického charakteru jako je 

např. tvrzení „tyto jsoucna“ místo “tato jsoucna“, str. 12.  

Navrhuji hodnocení : v ý b o r n ě 

Do rozpravy kladu tuto otázku: Proč je možno pochopit pojem „fysis“ jako pohyb, ve kterém 

se pak najdou všechny čtyři pohyby Aristotelovy? Narážím na Heideggerovy „Wegmarken“.          
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