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Ester Fischerová: Maimonides: Zlo a Boží prozřetelnost

Bakalářská práce

Posudek vedoucího práce

Proklamovanými tématy předložené práce jsou zlo a prozřetelnost v pojetí největšího 
středověkého židovského filosofa Maimonida. Témata jsou to zajímavá, zejména s ohledem 
na problémy theodicey, se kterými se museli vypořádávat židovští myslitelé v důsledku svého 
striktně monotheistického postoje (Bůh je tvůrcem dobra i zla) a pozitivního konceptu 
stvoření (vše, co Bůh stvořil, je dobré). Maimonidovo řešení, zásadně ovlivněné řeckou 
filosofickou tradicí, zejména Aristotelem, spočívá na jedné straně v tom, že zlu odnímá 
pozitivní existenci a zdůrazňuje jeho privativní a relativní charakter, na straně druhé dává 
působení zla ve světě a na člověka do souvislosti s úrovní dohledu Stvořitele nad svým 
stvořením (druh či jedinec) a schopností člověka kultivovat svůj božský prvek (rozum) 
natolik, že se může pozvednout nad omezení individuální existence, a dostat se tak na úroveň 
přímého působení Boží prozřetelnosti, a tedy mimo dosah zla. Tento základní rozvrh autorka 
v zásadě zpracovala sice stručně, ale dobře a dostatečně.

1. Struktura argumentace

Práce má přehlednou strukturu, argumentace je vcelku jasná a přesvědčivá. Základním 
problémem ovšem je, že dvě třetiny rozsahu práce autorka věnuje obecnějším úvahám o 
povaze Maimonidova Průvodce tápajících a jeho možným interpretacím, při přechodu 
k vlastnímu tématu však není zcela jasné, jak se u této problematiky projevují údajné 
esoterické a enigmatické rysy Maimonidova vyjadřování; právě u tématu prozřetelnosti je 
struktura Maimonidovy argumentace velmi jasná a zřetelná. Dále je určitě na místě, aby 
vlastnímu pojednání předcházel určitý obecnější úvod, ale měl by být stručnější a zaměřovat 
se přesněji na ústřední téma práce. Není zcela jasné, k čemu v daném kontextu slouží úvahy o 
kontradiktorických a kontrárních tvrzeních, resp. o universálních, partikulárních a 
singulárních výrocích.

5 bodů

2. Formální úroveň

Po formální stránce je práce vcelku v pořádku, kromě několika málo gramatických chyb je 
třeba zmínit nepozornost či nedůslednost při přepisování některých jmen a názvů: Š´muel ibn 
Tibbon místo Šmu´el ibn Tibon (s. 4 aj.), Aristotelova práce O nebesích (s. 4) je na s. 14 
uvedena jako O nebi, nesjednocené vyjadřování o Inteligencích a intelektech, Muctazila místo 
mu´tazila (s. 22).

6 bodů

3. Práce s prameny

Výběr textů k tématu je minimalistický, autorka více cituje z knih, které se zabývají 
Maimonidem obecněji, resp. se převážně týkají jiných témat. Bibliografie na konci není 
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členěná (primární a sekundární literatura, abecední řazení), není uveden Green, citovaný na s. 
16.

6 bodů

4. Vlastní přínos

Práce je spíše kompilačního charakteru, tematická rozevlátost jí není k užitku. Autorka 
ukazuje spíše slušnou znalost sekundární literatury a schopnost ji přehledným způsobem 
reprodukovat.

4 body

5. Obecný přesah práce

Určitě je možné chápat předloženou bakalářskou práci jako představení možného způsobu 
prolínání tradičního náboženského učení a filosofické reflexe. Jisté shrnutí názorů 
významných badatelů na Maimonidův pokus o filosofickou reflexi židovství v obecnější části 
práce, stejně jako i konfrontace metodických přístupů k problematice zla a prozřetelnosti 
mohou sloužit jako orientační východisko pro případné zevrubnější studium nastíněných 
problémů.

5 bodů

Celkem: 26 bodů

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit jako velmi dobrou.

V Praze dne 27.8.2015

PhDr. Milan Lyčka, Ph.D.
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