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Jana Dittrichová 
Konec novoplatónské Akadémie a cesta filosofů do Persie v moderním bádání 

 
Posudek bakalářské práce 

 
K hodnocení předložené bakalářské práce bych jako její vedoucí rád předeslal následující. 

Autorka si théma vybrala z aktuální nabídky ústavu, a nevyplynulo tedy z jejího vlastního zájmu. 
To se samozřejmě muselo trochu podepsat na tom, s jakými znalostmi o celkovém kontextu dané 
problematiky k psaní práce přistoupila. Nemyslím však, že tento hendikep úroveň práce 
poznamenal výrazně, autorka se s ním vypořádala v rámci možností dobře. 

Druhá věc, kterou je třeba ocenit, je způsob vzniku práce. Autorka svůj postup vzorně 
konsultovala, přijímala podněty a tvůrčím způsobem je rozvíjela. Práci samotnou však 
vypracovala zcela samostatně. To by jistě měla být samozřejmost, ale stejně jako by proto bylo 
třeba vytknout, kdyby tomu tak nebylo, s potěšením konstatuji, že v tomto případě bylo v tomto 
ohledu vše v nejlepším pořádku. 

Pokud jde o práci samotnou, bylo úkolem autorky posoudit, nakolik jsme skutečně 
informováni o slavné episodě z období vlády císaře Iustiniana, totiž o konci novoplatónské 
Akadémie v Athénách a následné cestě filosofů do Persie. Obě události totiž bývají často 
zmiňovány v pracech různého charakteru, a to většinou tak, jako bychom o nich byli informováni 
dostatečně a měli ve všem jasno. Situace však taková není, jak ukázal ve svém článku v roce 1969 
Alan Cameron a následná debata, která určitá řešení nevyjasněných otázek nabízí. Úkolem autorky 
proto bylo tuto debatu zmapovat a kriticky posoudit její výstupy (a eventuálně navrhnout vlastní 
řešení – k tomu nedošlo, ale byla to pouze možnost, nikoli povinnost, takže to ve svém hodnocení 
nezohledňuji). 

Práce je rozdělena na čtyři kapitoly, v první jsou představena vyjádření autoritativních 
publikací dostupných českému čtenáři, ve druhé prameny, ve třetí moderní debata a čtvrtá je 
vlastně závěrem. 

Tato struktura mi připadá dobrá, ale ne ve všem bylo využito jejích možností. V první 
kapitole jsou vyjádření pouze citována, bez jakéhokoli komentáře. To se může zdát vhodné 
z hlediska „vývoje děje“, protože čtenář zatím není seznámen s prameny, na jejichž rozboru může 
problematické momenty těchto vyjádření pochopit snáze. Přesto by mi však přišlo vhodnější, 
kdyby už v této kapitole byla daná vyjádření okomentována v tom smyslu, co konkrétně je v jejich 
vyjádření problematické a co bude v práci dále řešeno (aniž by bylo anticipováno, jak to případně 
bude vyřešeno). 
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V druhé kapitole jsou citovány relevantní pasáže pramenných textů a připojeny zkrácené 
parafrase jejich obsahu v češtině. Ty jsou věcně v pořádku, nicméně to, že jde jen o parafrase, není 
nijak indikováno, takže čtenář musí být poněkud zmaten, než na to sám přijde. Někde (např. u 
Aineie z Gazy) ovšem chybí kontext a čtenář se ho dozví až z kapitoly následující, nicméně lepší 
by bylo uvést ho už zde. Zejména zde však chybí komentář textologických problémů a zejména 
v případě MALAL. Chron. XVIII 47. Různočtení ἀστρονομίαν / νόμιμα má totiž zásadní vliv na 
řešení jedné z klíčových otázek. Zde si ale čtenář přečte v textu ἀστρονομίαν, poté v rámci debaty 
sleduje (a nechápe), jak její účastníci operují s otázkou výuky práv v Athénách, a teprve když 
přijde na řadu jeden z recentních příspěvků, totiž Wattsův, který na první variantu upozorňuje, je 
vše vysvětleno. Toto vysvětlení však mělo být poskytnuto už v rámci druhé kapitoly. Dále měla 
být uvedena datace citovaných zákonů Iustinianova kodexu, jak je v něm uvedena, anebo mělo být 
konstatováno, že datace v případě toho kterého dochována není (později ve výkladu se s daty 
operuje, ale čtenář tím pádem není informován o tom, jakou mají tato data oporu přímo v textové 
tradici kodexu). 

V rámci třetí kapitoly je moderní debata sledována chronologicky a teprve zde, na jejím 
počátku, jsou identifikovány tři problematické momenty, na jejichž řešení jednotlivými 
participanty této debaty se soustředí autorčin výklad. To považuji za dobrý postup, výklad se zdá 
přehledný a vývoj jednotlivých názorů lze sledovat dobře (jelikož jsem se však touto debatou sám 
v minulosti zabýval a nejsem schopen se od své obeznámenosti s ní oprostit, nemohu tento aspekt 
úplně dobře posoudit). 

Souhrnně k těmto třem kapitolám lze konstatovat, že v nich nic zásadního nechybí. 
Autoritativní publikace dostupné českému čtenáři jsou vybrány vhodně, prameny představeny 
v zásadě kompletně a moderní debata v rámci možností také tak. Práce Johna Gluckera není 
v české prostředí dostupná a práce Michela Tardieua, Ilsetraut Hadot a Concetty Luny jsou 
napsané v jazycích, které autorka zřejmě neovládá. S názory, které se v nich objevují, je autorka 
seznámena alespoň prostřednictvím diskuse s nimi ze strany anglicky či německy píšících 
badatelů, ale zmiňuje je proto jen na okraj a nevěnuje jim zvláštní pozornost. 

Ve čtvrté kapitole, tedy závěru, jsou shrnuty probrané názory na tři problematické 
momenty a je posouzeno, které se na základě celé debaty zdají obhájeny a které naopak, přičemž 
se závěry tohoto posouzení lze souhlasit. Probraná debata ale skýtá více možností se kriticky 
vyjádřit k některým slabinám, které se v argumentaci některých badatelů vyskytují, což ale autorka 
nečiní. 

V práci se tedy podle mého názoru nevyskytují žádné zásadní problémy, objevuje s v ní 
však plno nedostatků dílčích, a to nejrůznějšího charakteru. 
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Faktické vady: 
Na s. 9 je strýc Iustiniana I., který ho jmenoval císařem, označen taktéž jako Iustinianus I., 

místo správného Iustinus I. 
Na s. 14 je konstatováno, že „[v]šechny stávající zákony byly psány latinsky“, přičemž 

není zcela jasné, co je tím myšleno, ale zřejmě zákony shromážděné v Iustinianově kodexu. 
Všechny tři, které jsou vzápětí citovány, však jsou řecky, čímž čtenář nutně musí být zmaten. 

Na s. 47 v pozn. 44 jsou sice uvedena správná životní data al-Qiftiho, ovšem počítáno od 
hidžry, dle našeho letopočtu žil v letech 1172–1248. Autorku ovšem mohlo zarazit to, že kdyby 
uvedená data byla opravdu daty našeho letopočtu, byl by tento autor téměř současníkem 
probíraných událostí a jeho informace by byly velmi cenné. 

Špatně použité termini technici: 
Na s. 25 je výraz basileus, jímž je v pozdní řečtině běžně označován císař, přeložen jako 

„král“. 
Na s. 48 se v souvislosti s textologickým problémem operuje s ‚přepisem jediného 

rukopisu‘ místo se ‚čtením jediného rukopisu‘. 
Vadné zacházení s prameny: 
Objevuje se v jednom případě a, pravda, obtížném. Jde o Damaskiův životopis jeho učitele 

(nikoli kolegy, jak je mylně uvedeno na s. 24, vinou toho, že i jeden z Damaskiových 
spolucestujících do Persie se tak jmenoval) Ísidóra, který je dochovaný jen fragmentárně, 
především ve výpiscích ve Fótiově Bibliothéce a slovníku Súda. Citovaný fragment se objevuje 
v obou uvedených dílech, ale jde právě o dvě varianty jednoho a téhož, což autorka nepostřehla, 
ač na s. 24-25 identifikuje coby původce informace, která z fragmentu vyplývá, zvlášť Fótia a 
Damaskia a naproti tomu na s. 33 zvlášť Damaskia (u Fótia) a Súdu. Původcem informace je však 
každopádně jen Damaskios, zatímco je-li třeba identifikovat původ fragmentu, pak je třeba 
jmenovat na stejné úrovni Fótia a Súdu. 

Zkreslení výkladu: 
Na s. 28 je nejprve zmíněn Iustinianův edikt poslaný do Athén s mylným odkazem na 

MALAL. Chron. XVIII 42, protože ve skutečnosti jej zmiňuje MALAL. Chron. XVIII 47. V další 
větě se mluví o ‚tomto nařízení‘, ale je jasné, že jde o jiný zákon, zmiňovaný skutečně u MALAL. 
Chron. XVIII 42. A hned v následující větě se opět operuje s obsahem MALAL. Chron. XVIII 47. 
Výsledkem však není nějaké dramatické zkreslení, protože se souvislostí, kterou sama mylně 
vytvořila, autorka už dále nepracuje. 



4  

Nejasnosti ve výkladu: 
Na s. 28 je konstatováno, že Cameron „zpochybňuje obecně přijímaný předpoklad“, ale 

z následujícího výkladu plyne spíše opak. 
Na s. 29-30 je zdůvodněno, proč Cameron datoval vznik Olympiodórova komentáře 

k Platónovu Alkibiadovi do let 546-560, ale pak autorka operuje ‚přibližně s rokem 560‘, aniž by 
bylo jasné, proč. 

Dle s. 32 Alison Frantz odkazuje na Camerona jako na toho, kdo zpochybňuje, že by 
Iustinianův edikt měl praktické důsledky. Ze samotného výkladu o Cameronovi však opět plyne 
spíše opak. 

Na s. 38 je konstatováno, že „Chuvin vychází z interpretace, že …“, přičemž je zřejmé, že 
jde o interpretaci Blumenthalovu, na což mohl být čtenář upozorněn. Vzápětí, v odstavci 
pokračujícím na s. 39, jsou uvedeny myšlenky, jejichž vzájemná návaznost mi uniká. 

Na s. 45-46 je uvedeno, že Thiel nesouhlasí s Cameronem v tom, že by athénská škola ještě 
po návratu filosofů z Persie přijímala diadochika. O přijímání diadochik však u Camerona řeč 
není, pouze o tom, že ještě nemusela být úplně konfiskována. 

Na s. 51 je v odstavci začínajícím slovy „Jak pro Hieroklea, tak pro Prokla …“ ohledně 
názorů Hierokleových vnitřní rozpor. 

A obecně lze konstatovat, že při vzájemném odkazování mezi pracemi, s nimiž autorka 
pracovala, mohla místo odkazů přímo na ně použít spíše křížové odkazy v rámci své práce a místa, 
na které se v pozdějších pracech odkazuje, pečlivěji zpracovat ve svém výkladu, aby tyto křížové 
odkazy dávaly smysl. 

Absence členění textu: 
Na s. 32 je výklad Alison Frantz zařazen pod nadpis „V jakém stavu byla Akadémie?“ Při 

nejmenším třetí odstavec se ale vyjadřuje k otázce „Kam se filosofové z Persie vrátili?“ (i když 
v tomto konkrétním případě spíše „nevrátili“). 

Nešikovné formulace: 
Malalás se stal „byzantským kronikářem“ na s. 17 působí dojmem, jako by šlo nějaké 

oficiální úřední místo. Navíc Malalás sice napsal dílo, které bývá označováno jako kronika, ale 
rozhodně v něm nevylíčil dějiny pouze byzantské říše, což ostatně autorka sama vzápětí 
konstatuje. 

Dle s. 24 studoval Damaskios u Marína několik „předmětů“. To je ale moderní terminus 
technicus, který podle mě nelze použít pro reálie pozdně antické Akadémie. 

Označení šesti Damaskiových kolegů cestujících s ním do Persie coby „následovníky“ 
vytváří mylné konotace. 
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Třetí kapitola je nadepsána jako „Vyjádření současníků“, což ale evokuje spíše 
„současníky“ událostí, o nichž je řeč, nicméně má jít o „současníky“ naše, tedy moderní badatele. 

Říci o athénských novoplatonicích, že „často zabrousili ke kouzlům a magii“, je vůči nim 
přísné. 

 „Cameron to nepokládá za jisté“ na s. 30 působí dojmem, jako by nepokládal za jisté, že 
„úpadek filosofie v Athénách byl často dokládán poznámkou Aineia z Gazy“. Ve skutečnosti 
ovšem Cameron zpochybňuje relevantnost Aineiových poznámek pro řešení této otázky. 

Na s. 31 stojí „Není žádný dochovaný přímý záznam …“ místo přirozeného „Žádný přímý 
záznam není dochovaný …“. 

Na s. 31 se ve formulaci „Cameron uvádí domněnku, že …“ ztrácí fakt, že jde o jeho vlastní 
domněnku a že jde skutečně pouze o domněnku. 

Na s. 34 je jako jeden z archeologických nálezů, které mají potvrzovat „domněnku o 
novoplatónské škole v Plútarchově domě“ uvedeno, že „[d]ům, v němž se novoplatonikové 
scházeli, byl vykopán roku 1955“. To by ale znamenalo – a nepodezírám autorku, že to skutečně 
měla na mysli – že faktem potvrzujícím domněnku je letopočet, kdy dům byl vykopán. Domněnka 
je ale potvrzována tím, že dům byl vykopán a identifikován, a tím byla prokázána jeho existence. 

Na s. 38 je Proklův „rok volna“ velmi eufemistickým označením faktu, že z Athén na čas 
uprchl ze strachu z násilností ze strany křesťanů. 

Dle s. 48 „škola prospívala“. 
Na s. 52 je ‚poutí z Harránu‘ zřejmě myšlena cesta filosofů? Pokud ano, vyhýbal bych 

použití výrazu, který se používá jako náboženský terminus technicus. 
Na s. 56 mělo místo „což přesně odpovídá zákonu …“ být spíše „čemuž přesně odpovídá 

zákon …“. 
A všeobecně a velmi často používá autorka sloveso „uvádět“, a to často v kontextech, do 

nichž se nehodí, respektive zamlžuje pravou povahu činnosti, kterou daný „uvádějící“ provozuje. 
Nedostatečné, či rovnou matoucí údaje: 
Na s. 23 je zmíněn Ammónios coby učitel Olympiodóra z Alexandreie. Tento Ammónios 

ale není postavou natolik známou, aby bylo možné ho zmínit takto bez vysvětlení, zvláště když 
může být zaměněn se známějším Ammóniem Sakkou. 

Aineiův „kolega“ Theodóros uvedený na s. 42 také není postavou známou a mate i právě 
jeho označení za kolegu. 

Na s. 48 se operuje s ‚Proklovým vyhnanstvím a kritikou Hégia‘. Na obojí je tu i onde bez 
vysvětlení odkázáno i dříve, ale zde mají ilustrovat myšlenku, která je právě rozvíjena, a tak 
vysvětlení, o co šlo, chybí citelně. 
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Na s. 55 se operuje s ‚Prokopiovou zprávou‘ a ‚vztahy harránské komunity‘, ale ani nejsou 
vysvětleny detaily, ani není odkázáno na prameny, takže čtenář nemůže posoudit význam těchto 
indicií. 

Na s. 55 je řeč o Harránu, poté je konstatováno, že podobná byla situace i jinde, a jako 
příklad uveden Harrán a Edessa. 

Chybějící odkazy: 
Na moderní autory, jejichž práce přímo nekonsultovala, ale považuje za vhodné na ně 

odkázat, autorka odkazuje pomocí přiznaných odkazů převzatých z prací, s nimiž pracovala. To 
považuji za legitimní, leč jednak tyto odkazy často chybí a jednak jsou převzaté, aniž by byly 
jakkoli sjednoceny, pokud jde o citační formát. Tím pádem je jedna a ta samá práce citována na 
různých místech jinak a někdy tyto citace ani nejsou průhledné, protože chybí např. vysvětlení 
použitých zkratek (které používá práce, z níž je citace převzata). Některé práce jsou dokonce 
citované harvardským systémem, kteréžto odkazy jsou samy o sobě nepoužitelné. 

Ve výkladu ve třetí kapitole se občas pracuje s informacemi z pramenů, které nejsou 
rozebrány v rámci kapitoly druhé, protože se nevztahují přímo k věci. Na tyto prameny je však 
třeba také odkázat, což na mnoha místech chybí, zejména např. odkaz na Aristofana na s. 36, nebo 
na Damaskia píšícího o ‚plánování odchodu‘ na s. 42. 

Na s. 40 se operuje s ‚tradičním pohledem, že …‘, aniž by ovšem tento pohled byl v práci 
předtím kdekoli zmíněn. To nemělo zůstat bez komentáře, a pokud ani sám Hällström v této 
souvislosti na nikoho neodkazuje, mělo být aspoň na to kriticky poukázáno. 

Zmatek v systému citování pramenů: 
Jednotlivá díla jsou tu označována řeckou variantou svého názvu, tu latinskou, tu je 

vypisován celý název, tu použita zkratka. Svazky PG jsou citovány tu arabskými, tu římskými 
číslicemi. Jednotlivé číslice v rámci citací jsou většinou oddělovány tečkami, ale někde čárkami, 
a někde se připletla i mezera, které jinak autorka nepoužívá. 

Některá díla jsou citována nepřesně, např. Agathiovy Historiae jen jako Historia (a navíc 
na s. 18 zůstalo v citaci navíc „- 30.3“; zřejmě byla citace původně delší pasáže rozdělena na dvě 
a tato špatně opravena). 

Jedno dílo je citováno jinak, než je zavedený úsus, ovšem není to indikováno a nelze to 
poznat ani z citace samé, takže čtenář zřejmě dané místo nedohledá. Jde o Fótiovu Bibliothéku, 
z níž je citován úryvek VI.38, čímž je ovšem myšlen šestý svazek Henryho edice, s. 38, nicméně 
standardně se cituje kodex, tedy pořadí daného sumáře, a strany a řádky Bekkerovy edice, které 
Henry uvádí také. Správně tak mělo být citováno CCXLII 346a 32-38. 
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Tři díla jsou citována jen odkazem na PG, přičemž v případě Paula Silentiaria na s. 25 je 
upřesnění, že jde o „Descriptio sanctae Sofiae 125-127“, uvedeno aspoň v poznámce pod čarou 
(proč ale tam?), ovšem v případě Aineie z Gazy na s. 26 není upřesnění, že jde o dialog 
Theophrastus, nikde. Z toho je ovšem patrná i jiná nedůslednost, autorka zřejmě převzala odkaz 
na PG z literatury, s níž pracovala, a text pak opravdu citovala dle PG, v níž je jeden z mluvčích 
označován jako Axitheos. Na s. 42 ovšem téhož mluvčího sama označuje jako Euxithea, což je 
podoba jména, jak se vyskytuje v modernější italské edici, kterou autorka uvádí v seznamu 
literatury a v níž je příslušný text na s. 4, ř. 5-7. Tak ovšem měl být citován a upraven i text na 
s. 26. Třetím takto nedostatečně citovaným dílem je na s. 34 v pozn. 21 Synesiův dopis 136 
(v Hercherově i Garzyově edici, zatímco v samotné PG jde o 135). 

Simplikiův komentář k Aristotelovu de caelo je na s. 26 a 35 citován z Heibergovy edice, 
což je, pokud je mi známo, jediná existující, ale přesto by mělo být indikováno, že text není nijak 
standardně členěn a cituje se pomocí paginace této edice. A současně není tato citace přesná. Místo 
„26,17“ na s. 26 a „26,18“ na s. 35 by mělo tam i tam být např. „p. 26, vers. 17-19 Heiberg“. 

Dílo Paula Silentiaria citované na s. 25 je báseň, což mělo být graficky zohledněno 
rozdělením na verše. 

Chyby v přepisu a skloňování řeckých jmen: 
Na s. 11 „v Ktesifonu“ místo „v Ktésifóntu“. 
Na s. 36 je na rozdíl od jiných výskytů použita latinisovaná podoba Paulus Silentiarius. 
Další nelze zcela posoudit, protože nikde není identifikován zvolený způsob přepisu těchto 

jmen. Jednoznačnou vadou ovšem je (častá!) přítomnost odlišných pravopisných variant v jednom 
a tom samém odstavci: Tribonianem × Triboniána na s. 14; Anatóliově × Anatoliovi na s. 29; 
Priskianovo × Priskiános na s. 32; Sudě × Súda na s. 33; Harranu × Harránu na s. 39. Plus Joannes 
na s. 17 × Ióannés všude jinde. 

Gramatické chyby: 
Tvar přechodníku „počínajíce“ v posl. ř. na s. 9 je jediný zde nesprávný, přípustné by 

naopak byly oba tvary singuláru. 
Výraz „epitomé“ (s. 32) je femininum, nikoli neutrum. 
Byzantskou říši je třeba psát jednotně a nikoli jako na s. 41 jednou s malým „b-“ a jednou 

velkým „B-“. 
Celkem málo je ovšem v práci překlepů: „Potě“ na s. 14; „biblickou historii“ místo 

„biblickou historií“ na s. 17; „Allan“ místo „Alan“ na s. 28; „Safferey“ místo „Saffrey“ na s. 31 
v pozn. 14. Na s. 47 v pozn. 43 je překlep ve jménu Hällströmově, které ovšem samo je zřejmě 
uvedeno omylem místo Thielova. A ještě méně je chyb typografických: na s. 47 v pozn. 42 je 
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„43,22“ omylem kursivou, na s. 52 v pozn. 48 je paginace jiným fontem, tu i onde není v kursivě 
název díla. 

Nedostatky v úpravě práce a technické nedostatky: 
Na s. 13 v pozn. 11 je Barrettova kniha citována se špatným vročením. 
Podkapitoly třetí kapitoly jsou vadně číslovány. 
Na s. 47 v pozn. 44 je citována „Encyclopedy of Islam“, zatímco v seznamu literatury 

správně „Encyclopaedia of Islam“. 
Na s. 52 končí druhý řádek daleko před okrajem textu, aniž by na daném místě končil 

odstavec. 
Na s. 56 v pozn. 55 je „Age of Justinian“ jen závěrem názvu knihy, která je citována. 
V seznamu literatury jsou některé položky uvedeny na místě, kde je čtenář podle údajů 

z textu nenajde, např. Encyklopedie Byzance pod „V-“, dle svého autora Vavřínka. 
Vzhledem k obhajobě bych si dovolil nadhodit otázky, které mohly být položeny a 

odpověď na ně zohledněna už v práci samotné: 
1, Blumenthal pracuje s tím, že Olympiodóros nesprávně tvrdí, že diadochika pocházela 

od Platóna, a proto není spolehlivý, ani pokud jde o to, že kolem roku 560 ještě nemusela být 
konfiskována. Je toto tvrzení, ale i z něj vyvozený závěr opravdu relevantní? 

2, Je opravdu možné tvrdit, jak tomu je na s. 38, že dle Agathiovy zprávy nebylo důvodem 
odchodů filosofů z Athén (zde ale mělo být spíše „z římské říše“) křesťanství? I ve světle AGATH. 
Hist. II 30,3-4? 

3, Blumenthal spekuluje o tom, že zákony Cod. Iust. I 11,9-10 nemusely být v první versi 
kodexu vydané v roce 529. Unikla mu, jako ovšem i Wattsovi, existence POxy 1814, tedy 
fragmentu indexu této první verse. Link je zde: 
https://archive.org/stream/oxyrhynchuspapyr15gren#page/216/mode/2up Co z jeho existence 
vzhledem k argumentaci v této debatě vyplývá? 

4, Podle Hällströma je nečekané, že Malalás nezmínil pohanství filosofů, jimž byla 
zakázána výuka v Athénách, když předtím zmiňuje Hypatii a Prokla se sympathiemi. Počítá-li 
však i s tím, že Malalás byl loajalálním podporovatelem politiky Iustinianovy, nelze toto nečekané 
nezmínění chápat i jinak? 

5, Je opravdu možné se s Hällströmem domnívat, že se Agathiás ve své zprávě snaží opravit 
Malalu? 

6, Naopak dobrým Hällströmovým postřehem je, že Agathiás nikde nezmiňuje Athény. Co 
z toho může eventuálně vyplývat pro rekonstrukci událostí? 
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7, Na s. 42 je konstatováno, že „autor tohoto tvrzení je sám Athéňan“, a zdá se, že proto 
má být toto tvrzení považováno vzhledem k situaci v Athénách za důvěryhodné. Je však opravdu 
takové? 

8, Lze něčím podložit Hällströmovo tvrzení, že Iustinianus nikdy nepotlačoval pohanství 
jen z náboženských důvodů? 

9, Lze souhlasit s Hällströmem v tom, že Iustinianus nezasahoval do náboženství filosofů, 
ale pouze vydával všeobecné zákony? 

10, Nelze nějak konkretisovat Thielovu poznámku, že na základě kontextu je Simplikiovo 
tvrzení, že nikdy neviděl Filopona, důvěryhodné? 

11, U tzv. ANON. POST DION. frag. 9,1 [FHG IV p. 196], kterého někteří identifikují 
s Iustinianovým současníkem Petrem Patrikiem, a v dalších třech pozdějších byzantských 
pramenech je dochována anekdota o řádění Herulů v Athénách v roce 267, kteří se ovšem nakonec 
rozhodli úmyslně neničit knihy, protože jejich studium Římany odvádí od bojové přípravy. Jaké 
možné souvislosti to může mít s ohledem na spekulace, zda v Athénách byly dostupné texty 
presókratiků? 

12, Určitým způsobem relevantní mohou být i zprávy o Thedórovi z Tarsu, arcibiskupovi 
z Canterbury žijícím v 7. stol., totiž: ZACHARIAS PAPA Epist. 11 [PL LXXXIX col. 943C] 
Theodorus ex Graeco Latinus ante philosophus, et Athenis eruditus; a BEDA VENER. Hist. eccl. 
gent. Angl. IV 1 erat ipso tempore Romae monachus Hadriano notus, nomine Theodorus, natus 
Tarso Ciliciae, uir et saeculari et diuina litteratura, et Grece instructus et Latine. Jakým? 

Závěrem konstatuji, že práce splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci, a proto ji 
doporučuji k obhajobě. Kvůli vytčeným nedostatkům navrhuji hodnocení „dobře“, v případě 
vynikajícího výkonu u obhajoby bych za adekvátní považoval i „velmi dobře“. 

  
 

Ivan Prchlík 
ÚŘLS FF UK 


