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    Diplomová práce kolegy Jana Šotoly je myšlenkově velmi uspořádaným textem se 

smyslem pro rozpoznání podstatného a nepodstatného, s intencí k jednoduchosti,která je dnes 

v podobných pracích vzácností. Již v úvodu je jasné, že se jedná o práci, která byla součástí 

dlouhodobé privace jejího autora, která se vycizelizovala do otázky, co je to filosofie věčná. 

To je velmi dobrým znakem diplomové práce, má být výsledkem problému, jenž dlouho 

zraje v myšlení svého nositele.  

Začíná příznačně tématem „jednoty filosofie a mnohosti  systémů“, což je znakem doby 

postmoderní povýtce. Směřuje k jednoduché intenci, kterou zachytil právě ve filosofii 

perennis. 

Zcela přehledně stanoví čtyři doktríny věčné filosofie, obohatí je „velkým řetězcem bytí“ a 

vstupuje do dějin lidstva od Východu k Západu, což je velmi příznačné a správné.  

    Jaspersovu dobu osovou akcentuje jako základní předěl z polospánku mysli v mýtu k logu, 

k usebírání podstatného. Trochu násilně působí koncept mezikulturního dialogu, protože 

pojem kultury je příliš široký na soustředění na philosophii perennis, ale to neubírá textu na 

hloubavosti a velké zajímavosti z hlediska filosofického.    

    Velmi správně se zastavuje u ústředního problému filosofie perennis, a tím je čas. 

Rozeznává velmi dobře sukcesivitu aristotelského pojetí času jakožto čísla pohybu a 

temporalitu, která chápe přítomnost jako propojenost s počátky a s rozvrhem do budoucnosti, 

což je dnes jeden z největších problémů ve fenomenologické kritice současné historie, které 

je vytýkán technologický charakter deskripce, právě z používání sukcesivity s kauzalitou a 

subjekt-objektovým rozvrhem světa.  

    Autor je velmi dobře obeznámen s těmito souvislostmi, a je třeba jej pro to pochválit.  

Další pasus práce je věnován myšlence smíření jednotlivých náboženství v různých tradicích 

a dílech myslitelů. Tato část je zpracována velmi důkladně, autor opět poukázal na svou 

jedinečnou schopnost odlišovat podstatné a nepodstatné a směřovat k jádru věci. Práce 

analyzuje súfismus, renesanci a jejich představitele. Činí tak důkladně a přehledně. Text 



vykazuje velkou kvalitu myslitelské činnosti, někdy se v práci ukazují chyby gramatického 

rázu.  

Souhrnně lze potvrdit, že práce je velmi kvalitní a zasluhuje si dobré ohodnocení, na závěr 

jen jednoduchou otázku do rozpravy: Zkuste definovat fenomén kultury, co to vlastně je?  

 

V Praze dne 17. 7. 2017                        prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.  

 
 
 


