
Universita Karlova v Praze. Filosofická fakulta 
 

Posudek bakalářské práce 
 

Dominika Fiedlerová, Láska a „plození v krásnu“ v Platónově dialozích Symposion a Faidros 
 
Dva Platónovy dialogy, které jsou předmětem posuzované práce, jsou si – jak známo – tematicky 
blízké, a jejich srovnání se proto nabízí. Spolu s dialogem Faidón se jedná – podle charakteristiky 
Platónova překladatele a interpreta G. Realeho – o nejpůvabnější část Platónova literárního díla. 
Máme-li však co do činění s krásnou literaturou, vstupují do hry zvláště obtížné hermeneutické 
otázky. Pokud interpreta zajímají především filosofické obsahy skryté za básnickou řečí, musí 
věnovat značnou pozornost odlišení vnější literární stránky díla od toho, co chce sdělit autor jako 
filosof. Je třeba si proto neustále klást otázku po statusu předvedených výpovědí a teprve 
s přihlédnutím k tomu, kdo, co a v jakém kontextu říká, je možné hodnotit a případně srovnávat.  
 Autorka předkládá synoptické čtení uvedených Platónových dialogů, členěné pomocí dvou 
rozlišení, totiž mezi dvěma druhy nesmrtelnosti a mezi božskými a lidskými dušemi. Prokazuje 
dobré porozumění textu a jeho solidní parafrázi podepírá četbou odborné sekundární literatury, 
včetně cizojazyčné.  
 V její práci však postrádám právě silnější hermeneutické povědomí uvedeného typu. 
Autorka dospívá ke svému jednotnému čtení tak, že bez dalšího spojuje výroky různých řečníků 
v dialogu Symposion, z nichž ovšem – jak ostatně sama správně uvádí (str. 9) – každý vychází 
z odlišného vědeckého zázemí, s výroky Diotimy, které zase ztotožňuje s názory Sókratovými, to 
vše pak srovnává s formálním důkazem nesmrtelnosti ve Faidrovi a nakonec konfrontuje s 
mýtickými výroky tamtéž. Ačkoli se jedná o zdroje, jejichž odlišnost je součástí Platónova 
spisovatelského záměru, autorka je staví vedle sebe prostě jako výroky jednoho autora, které se 
navzájem doplňují.  
 Přesněji řečeno, výroky z Faidra, které jsou chápány jako propracované filosofické teze, 
jsou předkládány tak, jako by vysvětlovaly neúplné výroky ze Symposia. Tato asymetrie naznačuje, 
že hlavní důraz je kladen na Faidra. Autorka v abstraktu uvádí, že práce se zaměřuje „hlavně na 
otázku nesmrtelnosti“, přestože jejím tématem podle titulu má být „Láska a plození v krásnu“. 
Souvislost obou otázek je jistě zřejmá ve Faidrovi, avšak již mnohem méně v Symposiu, kde se o 
nesmrtelnosti hovoří pouze v omezeném smyslu. Autorka správně uvádí, že v tomto dialogu se 
prostě volí odlišná perspektiva (str. 18). To jí však nebrání konfrontovat toto omezené pojetí 
nesmrtelnosti s diferencovanějším pojetím z Faidra a podřídit ho zde přítomné morální lekci. 
Symposion tudíž slouží spíše jako předehra, která má připravit velkou faidrovskou pointu. Působí to 
až jako určitá instrumentalizace jednoho dialogu pro záměry dialogu jiného.  
 Proč autorka raději nezvolila jiný dialog, z něhož by něco pozitivního vyzískala pro téma 
nesmrtelnosti, které ji skutečně zajímá – tj. patrně Faidóna? Ten se v práci sice objevuje (str. 30–
31), avšak pouze krátce a nesystematicky. Skoro se zdá, jako by jeho zařazení původně bylo 
v plánu, ale nestihlo se. Anebo byl původně záměr psát o lásce v Symposiu, byl přibrán Faidros a 
ten autorku přimněl pozměnit téma? Ať tak nebo tak, práce na sobě nese jasné známky neujasněné a 
měnící se koncepce, které se závěrečnou redakcí nepodařilo zahladit.  
 Konkrétním výsledkem tohoto postupu je nijak nezdůvodněná aplikace rozlišení, která se 
činí ve Faidrovi, na Symposion. Zdá se, že ambivalence lásky, která se v práci často zdůrazňuje (a  
jejímž výrazem je, jak chápu z kontextu, téměř celé líčení Symposia), má být řešena právě 
náležitým pojetím nesmrtelnosti založeným na rozlišení božských a nebožských duší. Myslí si 
opravdu autorka, že Platónovo řešení problému lásky je takto schematické? A čím se pak takové 
řešení liší od Pausaniova rozlišení pozemského a nebeského Eróta? Krajně stranická řeč tohoto 
řečníka ze Symposia by nám měla připomenout, že ne každý takovýto protiklad je zcela nosný.  
 Při zdůrazňování protikladu božských a nebožských duší (str. 27–30) se nebere ohled právě 
na to, že jde pouze o mýtus, u nějž je třeba dobře rozpoznat autorovu skutečnou intenci. Tou zde 
není klást proti sobě boha a člověka – to by bylo od Platóna snad trochu málo – ale spíše 



básnickými prostředky ukázat rozvrh pozitivních i negativních možností, které se před člověkem 
otevírají. Patrné je to na líčení toho, jak duše, přestože je nesmrtelná, může upadnout („ztratit 
perutě“). Správný směr naznačuje autorka až v závěru (str. 45): nebožská duše je ohrožena pádem 
do tělesného a zapomněním, pouze není-li dobře vychován její „černý kůň“. Za tímto ohrožením 
tedy není nijaká obecná conditio humana, nýbrž pouze – typicky platónské – zdůraznění nutnosti 
výchovy. 
 K jednotlivým problémům: Na str. 12 je Aristofanův mýtus popisován nepřesně (rozdělení 
se netýkalo jen androgynů, ale všech lidí – i jednopohlavních).  
 Rozpor spatřuji v tom, že Agathónova řeč v Symposiu je na jedné straně popsána jako 
obsahově prázdná, zároveň je však řečeno, že „vyvolává řadu otázek“ (str. 13). 
 Nevyjasněná se mi zdá pasáž o notorickém problému, jak překládat pasa psyché athanatos 
(veškerá či každá duše je nesmrtelná). Není jasné, jak by z existence oduševnělých těl měla 
vyplývat nesmrtelnost individuálních duší (str. 24). Muselo by se přece nejdřív ukázat, že 
indivudalita těl si nějak vyžaduje individualitu duší, což není nikterak nutné. Možná by bylo 
strategičtější zůstat u výroku, že dvojznačná formulace nevylučuje ani jednu z interpretací. 
 Způsob práce se sekundární literaturou je někdy umělý. To je případ diskuse mezi 
Vlastosem a Dillonem (str. 19–21). Domnívám se, že na úrovni autorčina porozumění textu by 
nemělo být těžké ukázat, že Vlastosova výhrada se prostě Platónova textu netýká, protože naprosto 
míjí smysl zde popisované vzájemnosti. Autorka se jí však vážně zabývá a místo toho, aby ji sama 
odmítla, klade proti ní výklad Dillona, který debatu pouze svede zase jiným chybným směrem. 
Přitom autorka odpoveď na udajná Vlastosova dilemata přinejmenším tuší, jak napovídá její věta na 
str. 38: „Sókratovi jde o to, aby skrze své učení přivedl své žáky k rozpomínce na pravá sjoucna, a 
nikoli, aby se stal předmětem lásky on sám.“ 
 Z formálního hlediska lze práci vytknout někdy neobratnou stylistiku a užívání 
kolokviálních výrazů (brát místo považovat, dá se místo lze).  
 Za vážný problém je třeba považovat naprostou absenci práce s řečtinou. Nelze ani poznat, 
zda autorka pracovala s originálem. Navíc se pak s některými výklady těžko polemizuje. 
 Přes uvedené výhrady jsem přesvědčen, že předložená práce na bakalářské úrovni obstojí. 
Doporučuji k obhajobě. 
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