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Posudek na diplomovou práci 

„K vybraným koncepciám interpretácie v interkultúrnom dialógu“ 

Alexandera Platznera 

Ústav politologie, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova v Praze 

 

Diplomová práce se věnuje tématu interkulturního dialogu z hlediska jeho historického vývoje 

a z perspektivy pojetí interpretace v návaznosti na kriticko-hermeneutický přístup Hanse-

Herberta Kőglera a na další podobně zaměřené autory. Jedná se o zdařilou práci, která mapuje 

zásadní koncepce interpretace, jež se v rámci diskusí o interkulturním dialogu rozvíjejí 

především v posledních desetiletích. 

V první části své práce se autor zabývá historickými a argumentačními zdroji 

koncepce interkulturního dialogu. Zkoumá dialog rovněž v obecné podobě a pojímá jeho 

interkulturní verzi jako étos, přičemž ukazuje význam jeho vztahu k důvěře. Podstatné je, že 

interkulturní dialog zakotvuje v paradigmatech komunikace a uznání a v tomto rámci jej 

specifikuje vzhledem ke konceptům seberealizace, spravedlnosti, identity a interpretace. To 

mu následně umožňuje strukturovat a rozpracovat další části diplomové práce. Ukazuje 

rovněž nezápadní (africké, indické atd.) zdroje analýz tohoto tématu. 

V druhé části své práce spočívá hlavní vklad autora. Alexander Platzner analyzuje pět 

vybraných koncepcí interkulturního dialogu a zaměřuje se přitom na pojetí interpretace. 

Postupně rozebírá stanoviska Raimona Panikkara, Rama Adhara Malla, Vincenta Shena, 

Franze Martina Wimmera a nakonec Hanse-Herberta Kőglera (v návaznosti na Keitha 

Jenkinse a Haydena Whita), jehož pojetí má pro Platznera klíčový význam, zejména 

vzhledem k situovanosti poznání, včetně interkulturního poznání a dialogu. Platzner rozebírá 

analýzy koncepcí, jakými jsou diatopická hermeneutika, analogická hermeneutika, pojetí 

odosobnění a kontrastu, pojetí kulturních centrismů a polylogu, kritická hermeneutika, 

interpretační dialog a kosmopolitní transkulturní koncepce. Výsledkem je interkulturní snaha 

o vyváženost mezi dílčími prvky jednotlivých kultur a iniciativami o nalezení společně 

sdílených norem, tj. transkulturního konsensu. 

Autor diplomové práce přesvědčivě vystihnul východiska kriticko-hermeneutického 

přístupu Hanse-Herberta Kőglera, který vychází z redefinovaného paradigmatu komunikace a 

dále jej artikuluje vzhledem k paradigmatu uznání. Tímto způsobem se osvětluje Kőglerův 

přínos, jenž reformuluje jak východiska, tak důsledky koncepce komunikativního jednání, 
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která může hrát důležitou roli v teorii interkulturního uznání, specificky v pojetí 

interkulturního dialogu.  

Alexander Platzner svojí prací doložil, že je schopen analyzovat systematicky i 

aktuálně důležité téma a zpracovat jej v diplomové práci. Ukázal, že je schopen identifikovat 

a nastudovat významné texty v české, slovenské a anglické literatuře. Dosvědčil, že textům 

rozumí, je schopen je argumentačně uchopit a strukturovaným způsobem pojmout ve své 

diplomové práci. Práce dokládá, že dostál požadavkům, jež se kladou na diplomovou práci na 

Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Práci považuji za výbornou a doporučuji ji 

k obhajobě a jejímu autorovi udělení titulu Mgr.  

 

    Praha, 14. 1. 2014 

 

 

PhDr. Marek Hrubec, PhD. 

 

 


