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Průběh obhajoby: Dominika Fiedlerová (dále autorka) nejprve shrnula základní tezi své

práce "Láska a plození v krásnu v Platónově dialozích Symposion a
Faidros". Autorka představila své motivy vedoucí k sepsání práce,
kterými jsou rozpory v pojetí nesmrtelnosti lidské duše mezi výše
zmíněnými dialogy, resp. tezí Diotimy z dialogu Symposion a Sókrata z
dialogu Faidros. Hlavním tématem tedy je podobnost a rozdíl v chápání
duše mezi těmito dialogy, případně rozdíl mezi božskou a nebožskou
duší, jak je tematizován v dialogu Faidros.
Vedoucí práce, doc. Štěpán Špinka, poukázal na několik obecných
problémů práce: mnohdy jde o parafrázi primárního textu, která spíše
předjímá výsledek interpretace, než aby ji dokazovala. Některé teze (role
předřečníků v dialogu Symposion, povaha řeči v dialogu Faidros apod.)
jsou spíše naznačené, než rozpracované a podložené argumentem.
Oponent, dr. Jakub Jinek, souhlasí s vedoucím, že práce obsahuje
relativně mnoho parafrází, ale vyzdvihl i výslednou syntézu, kterou
pokládá za dobrou a zajímavou. Nicméně problematické jsou argumenty
vedoucí k této syntéze (resp. absence místy absence těchto argumentů).
Oponent se zaměřil na metodologický problém práce (zdá se, že dialog
Faidros je využíván k interpretaci problémů z dialogu Symposion, aniž by
byl tento přístup zdůvodněn).
Autorka začala odpovídat na námitky oponenta o čtení pasa psyché
athanatos v dialogu Faidros, do čehož vstoupil dr. Jirsa s několika
otázkami o roli tohoto spojení v kontextu mýtu z dotyčného dialogu.
Autorka potvrdila, že dialog Faidros poskytuje odpovědi na problémy z
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dialogu Symposion. Následuje debata o samostatné povaze dialogu
Symposion.
Dr. Jirsa se zeptal na povahu rozdílu mezi božskými a lidskými dušemi;
autorka se přiklonila k etickému nikoli kategorickému rozdílu, avšak své
pojetí nepříliš přesvědčivě obhájila.

Výsledek obhajoby: dobře

Předseda komise: doc. James Hill, Ph.D. (přítomen) ............................

Členové komise: Mgr. Jakub Jinek, D.Phil. (přítomen) ............................

Mgr. Jakub Jirsa, Ph.D. (přítomen) ............................

47342713 - 144515 - Bc. Dominika Fiedlerová


