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Filip Felix se rozhodl prozkoumat na základě Platónova dialogu Ústava platnost 

hypotézy „Člověk může být plně sám sebou pouze tehdy, je-li součástí ideální obce.“ Jak se 
dalo u takto stanoveného cíle očekávat, záběr práce musel být nakonec širší, než jak by 
avizoval její oficiální název. Bylo totiž zapotřebí se vyrovnat s otázkou, co vlastně pro 
člověka, tedy „vtělenou duši“, jak píše autor, znamená „být sám sebou“. Člověk je totiž určen 
nejen svým vztahem k obci a tím, že je „vychovatelnou“ a „vnitřně strukturovanou“ vtělenou 
duší (což jsou hlediska, pro jejichž výklad nacházíme v Ústavě relativně pevnou oporu), ale 
také svým vztahem k bohům a k celku kosmu (což jsou naopak hlediska, která sice v Ústavě 
zcela nechybí, jejichž pravý význam je však bez dalších dialogů jen obtížně srozumitelný). 

Tento (alespoň implicitně přítomný) široký záběr předkládané práce je její předností i 
slabinou zároveň. Na jedné straně lze totiž v hrubých rysech souhlasit se závěrem, k němuž 
předkládaná práce dospívá (byť v některých bodech, jak se ještě pokusím ukázat, by měl být 
tento závěr formulován přesněji a obezřetněji). Na druhé straně však mnohé z toho, k čemu 
Filip Felix dospívá, není v práci jasně a přesvědčivě vykázáno, a naopak v ní chybí to, co by 
na základě textu Ústavy mohlo být k tématu vztahu obce a člověka řečeno. 

Výše uvedená hypotéza totiž podle Filipa Felixe platí pouze do jisté míry a musí být 
v několika ohledech poměrně zásadně přeformulována a kvalifikována. Autor práce nabízí 
hned několik takových reformulací. Na str. 52 např. říká: „Budeme-li plně sami sebou, 
budeme se vždy jakožto lidé k dokonalosti pouze blížit ve společenství ostatních duší, a 
v plném smyslu tak nikdy sami sebou nebudeme, to bychom totiž nebyli už my lidé, ale 
božské bytosti.“ Na str. 63 pak píše: „Člověk může být plně sám sebou pouze tehdy, když 
plně sám sebou není, ale snaží se ve společenství s druhými lidmi tohoto bytí  dosáhnout“ 
(přičemž „tímto bytím“ se míní bytí božské). A o něco později na této straně dospívá k tomu, 
že člověku musíme porozumět „jako prostředkující entitě, která se vždy pouze blíží společně 
s druhými skutečnému poznání a při tomto procesu si je vědoma nutnosti pečovat o tělesný 
svět a uspořádávat ho a vychovávat ostatní k tomuto úkolu“.  

Zdá se tedy, že upřesnění výchozí teze má skutečně několik ohledů. Snad bychom se je 
mohli pokusit zrekapitulovat následujícím způsobem: Za prvé člověk nikdy není sám sebou. 
Lépe řečeno, je sám sebou tím, že se podílí na něčem, čím není: především na tom, co je 
božské, zároveň však také na tělesnosti, která nikdy není v plném slova smyslu „jeho“ a o níž 
je povolán pečovat. Člověk (za druhé) o tento podíl vždy pouze usiluje, tj. k dokonalosti, 
která by mu mohla být vlastní, se vždy pouze blíží. Za třetí tak může činit vždy pouze ve 
společenství s ostatními lidmi. Za čtvrté pak toto společenství nemusí mít nutně povahu 
ideální obce vylíčené v Ústavě, ale může to být i užší společenství, které „bude ctít principy, 
na nichž je toto dokonalé zřízení založeno“ (str. 63). 

Tento závěr podle mého názoru v hrubých rysech skutečně odpovídá Platónově pojetí 
člověka. Problémem předložené práce je, že není vždy jasné, jak k některým jeho 
konstitutivním momentům Filip Felix na základě textu Ústavy dospívá, což se zároveň obráží 
v jeho ne vždy přesných formulacích.  

 
Rád bych Filipu Felixovi položil v této souvislosti několik vyjasňujících otázek. 

Nejprve bych se rád zeptal, zda lze jeho pozici reformulovat tak, jak je to provedeno 
v předminulém odstavci? Podstatnější jsou však jiné otázky: Které části jeho závěrečné teze 
jsou podle jeho názoru nejobtížněji založitelné na textu Ústavy? S jakou koncepcí boha a 
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tělesnosti Ústava pracuje? Nalezneme v Ústavě jednoznačné doklady pro to, že lidé (i 
bohové) jsou „prostředkující entity“? Do jaké míry také (jednotliví) bohové „nejsou plně sami 
sebou“? Co jsou přesně ony „principy, na nichž je toto dokonalé zřízení založeno“? 

K těmto otázkám bych rád připojil další, které se více týkají samotné Ústavy: Jak je to 
přesně s „racionalitou nižších složek duše“? Na str. 17 Filip Felix píše, že i nejnižší žádost 
„spoluobsahuje racionální prvek“, o stránku dále pak říká, že rozumová činnost nižších složek 
duše je dána „přistoupením samotné rozumové části“. A dále: V jakém smyslu je možné 
považovat Platónovo pojetí ctnosti za „most mezi obcí a duší“? Není naopak podstatné, že 
obec (na rozdíl od duše) ctností nenabývá? 

 
Práce Filipa Felixe tak vykazuje na jedné straně mnohé přednosti. Autor se nebojí klást 

velmi obtížné otázky a volí k jejich prozkoumávání netradiční a samostatné postupy. Závěry 
k nimž dochází, nejsou pouhým opakovním již dříve v sekundární literatuře vypracovaných 
odpovědí na původní otázky, zároveň jsou ve svém celku přesvědčivé (byť ne vždy do detailu 
propracované). Právě toto poctivé vypořádání s důležitou otázkou a její netradiční spojení 
s autorem nabídnutou odpovědí je hlavní předností práce. Na druhé straně však práce trpí výše 
zmíněnými nedostatky, které jsou bohužel umocněny tím, že vnitřní struktura práce není příliš 
jasná a v práci je mnoho formálních nedostatků (způsoby citace, vztah nadpisů a obsahu 
apod.). Celkově tak tato nadějná práce působí dojmem nedopracovanosti. Při úspěšné 
obhajobě navrhuji hodnocení velmi dobře. 

 
 
 
V Praze, 1.6. 2013       Štěpán Špinka 
 


