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posudek vedoucího bakalářské práce 

 
 
Bakalářská práce Dominiky Fiedlerové se zaměřuje na vztah dvojí, zdánlivě si 

odporující tematizace nesmrtelnosti v Platónových dialozích Symposion a Faidros. 
V Diotimině řeči v dialogu Symposion Sókratés tvrdí, že prostřednictvím lásky a „plození 
v krásnu“ člověk může získat podíl na nesmrtelnosti. Ve své „palinodii“ v první části dialogu 
Faidros však naopak říká, že „veškerá duše“ je již vždy nesmrtelná. Dominka Fiedlerová se 
pokouší ukázat, že mezi těmito stanovisky není rozpor. Také dialog Symposion totiž může 
předpokládat „bytostnou“ nesmrtelnost duše; „získání podílu“ na nesmrtelnosti se pak týká 
celého člověka, nikoli samotné duše. Důležitější než toto vysvětlení zdánlivého rozporu mezi 
oběma dialogy je však podle autorky práce skutečnost, že druhá polovina dialogu Faidros 
(částečně však již také závěr výše zmíněné palinodie) pomáhá objasnit, co může mít Sókratés 
v dialogu Symposion svým poněkud kryptickým tvrzením o získání podílu na nesmrtelnosti 
prostřednictvím „plození v krásnu“ na mysli: Člověk jakožto vtělená duše získává podíl na 
nesmrtelnosti natolik, nakolik se podílí na „nesmrtelném“ zprostředkování „struktury pravého 
jsoucna na tělesné úrovni pomocí řeči“. 

Tento závěr je podle mého přesvědčení v zásadě správný a nosný (jsem však v tomto 
ohledu nepochybně předpojatý, neboť se ho pokouším dlouhodobě hájit), nejsem si však jist, 
zda byl v předložené práci dostatečně přesvědčivě obhájen. Dominka Fiedlerová věrně 
rekapituluje hlavní pasáže obou dialogů, drží se svého tématu a upozorňuje na zajímavé 
stránky Platónových textů. Zároveň je však její interpretace na několika klíčových příliš 
popisná až zjednodušená (viz např. celá interpretace druhé části dialogu Faidros, která by pro 
její tezi měla být zcela zásadní), zatímco jinde se podle mého názoru věnuje pasážím, které 
pro její tezi nejsou zásadní. To platí především o výkladech Sókratových předřečníků 
v dialogu Symposion (ačkoli např. Alkibiadovu řeč, která by ve vztahu k dialogu Faidros 
mohla být výrazně přínosnější, naopak ponechává stranou). 

Po metodologické stránce v práci schází (až na naprosté výjimky) práce s řeckým 
textem, či alespoň pojmoslovým. Také využití sekundární literatury není vždy vyvážené a 
ústrojně včleněné do vlastní výkladu (někde není využito vůbec, jindy naopak autorka na 
několik stránek odbočí k diskusi dvou sekundárních textů). Především by však bylo zapotřebí 
vlastní tezi více vystavit možným námitkám a alternativním výkladům, a plastičtěji tak ukázat 
její možné přednosti a slabiny. V tomto ohledu zůstala práce spíše jen náčrtem (byť 
v některých ohledech sympatickým).  

Rád bych v této souvislosti autorce položil několik otázek: 1. Co přesně pro její téma 
přinášejí první části práce věnované výkladům Sókratových předřečníků? 2. Na str. 41 píše: 
„Dialektika je pro Platóna základem jeho filosofie, jak naznačuje už forma jeho děl. Zabývá 
se abstraktními entitami – rody, pojmy a třídami a řeší vztahy mezi jednotlivými idejemi.“ Jak 
spolu však tyto dvě stránky (tj. dialogická forma Platónových děl a „předměty“ dialektiky) 
souvisí? V jakém smyslu se ostatně Platónova dialektika zabývá „abstraktními entitami“ a 
„třídami“? 3. Jak se tento důraz na dialektiku vztahuje k mýticko-obrazné povaze výkladu o 
lásce a o „ideji“ a cestách duší ze Sókratovy palinodie? 

Obecně však předkládaný text splňuje nároky kladené na bakalářskou práci a doporučuji 
jej k obhajobě. V hodnocení se spíše přikláním ke známce „dobře“, lepšího výsledku by 
možné podle mého názoru dosáhnout pouze při velmi dobré obhajobě.  

 
 
 V Praze, 3.6. 2013       Štěpán Špinka 


