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Průběh obhajoby: Filip Felix (dále autor) popsal základní teze své bakalářské práce "Vztah

mezi člověkem a obcí v dialogu Ústava". Autor vychází z analogie mezi
duší a obcí, jak je nastíněna v II. knize Ústavy, rozebírá jednotlivé části
duše a následně k nim vztažené ctnosti. Závěrem se snaží ukázat, že
člověk může být skutečně "jedním", resp. sjednoceným pouze v kontextu
ideální obce, jejíž vznik však předpokládá nějaký "božský zásah". Tento
zásah však nemusí být jedinci vnější, ale může se jednat i o plné rozvinutí
rozumové složky lidské duše (která je na mnoha místech nazvána
božskou). Jednotu lze následně vidět i jako výsledek připodobnění se
bohu (což je jedna ze základních maxim platónské etiky).
Vedoucí práce, doc. Špinka, upozornil, že téma práce je širší, než sám
název práce napovídá - v úvahu je nutné vzít i další témata než jen obec
(božstva, tělesnost apod.). Nicméně kladem práce je, jak ostatně autor
uvedl v představení práce, že ukazuje, jak z partikulárního problému lze
dosáhnout komplexního závěru o tematizaci lidského bytí v platónských
dialozích. Práce je ukázkou samostatného myšlenkového výkonu, který
nesleduje "vyšlapané" interpretační cesty. Nicméně hlavní teze ve své
závěrečné podobě zůstává náčrtem. Jaký je tedy vztah mezi ctnostmi
jedince a dokonalou obcí?
Oponent, dr. Jirsa, vyzdvihl interpretační schopnosti autora a filosofickou
hodnotu samostatných odpovědí na problémy z Ústavy. Oponent vznesl
tři otázky k textu: proč by měl rozum vládnout jedinci, jaké jsou výhody
této vlády? Dále, je analogie mezi obcí a jednotlivcem východiskem či
závěrem celé argumentace? (Je-li závěrem, jaká argumentace k tomuto
závěru vede?) A konečně jaký je vztah mezi "konáním svého" a
přirozeností jednotlivých částí duše, resp. obce.
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Autor začal svoji obhajobu odpovědí na problém vznesený doc. Špinkou a
vyjasnil svoji tezi o vztahu jedince a ideální obce, resp. ctnostným
jedincem a vznikem dokonalé obce. V rámci výkladu se autor snažil
ukázat, že popisované jednoty jednotlivce lze dosáhnout i ve společenství,
které nemá strukturu obce. Ve svém výkladu také objasnil (v textu práce
implicitně obsažený) koncept božství, se kterým podle něj Platón pracuje.
Následně se rozvinula debata s doc. Špinkou o interpretaci "připodobnění
se bohu".
V odpovědi na námitky oponenta autor přiblížil pojem přirozenosti, se
kterým v práci zachází. Rozvedl problém vztahu přirozenosti jedince a
přirozenosti jednotlivých částí duše. Otázku týkající se analogie úspěšně
zodpověděl za pomoci relevantních odkazů do textu. V poslední části
odpovědi se autor vrátil k otázce rozumu a jeho vztahu k blaženosti v
kontextu společenství, resp. obce.
V závěru se dr. Jinak ptal na rozdíl mezi společenstvím a obcí a
filosofickou relevanci tohoto rozdílu pro argumentaci v Platónově Ústavě.
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