
 
Jiří Tříska Aristotelovo riešenie Zenónových paradoxov  

FF UK 2017 
 

posudek oponenta diplomové práce 
 
 
Diplomová práce Jiřího Třísky je věnována Aristotelově tematizaci Zenónových 

paradoxů pohybu v VI. a VIII. knize Fyziky, rekonstrukci motivů, které Aristotela k této 
tematizaci vedly, a zasazení těchto čtyř známých paradoxů do širší souvislosti Aristotelova 
kritického vyrovnání s Parmenidem, Melissem a Zenónem.  

Jiří Tříska postupuje ve třech krocích. Nejprve si (v kapitole „Paradoxy pohybu a 
antinómie plurality“) všímá obecné logické struktury těchto paradoxů a její odlišnosti od 
Zenónových antinomií plurality, krátce tyto paradoxy představuje a hájí tezi, že mezi těmito 
paradoxy a antinomiemi plurality není přímá logická závislost, a na závěr tohoto prvního kroku 
stručně představuje několik moderních interpretací těchto paradoxů a Antisthénovu „praktickou 
odpověď“ na ně.  

V druhém kroku (kapitola „Prečo Aristoteles paradoxy pohybu rieši“) Jiří Tříska zkoumá 
otázku Aristotelových motivů tematizace těchto paradoxů. Pokud výkladu dobře rozumím, Jiří 
Tříska hájí tezi, že paradoxy pohybu nelze interpretovat čistě logickým způsobem, ani je 
jednoduše odmítnout jako pouhá cvičení, ale že poukazují na potřebu vyjasnění některých 
základních předpokladů Aristotelovy Fyziky a zkoumání pohyblivého jsoucna. Zenón je tak 
podle Jiřího Třísky alespoň ve Fyzice pro Aristotela daleko významnějším myslitelem než 
Melissos a snad i Parmenidés, s nimiž se Stagirita vyrovnává již v první knize Fyziky, neboť na 
rozdíl od Zenóna od počátku odmítají samy základní předpoklady Aristotelovy fyziky a 
nemohou tak k objasnění problémů pohyblivého jsoucna nic zásadního přinést.  

Ve třetím kroku (kapitola „Riešenie“) se pak Jiří Tříska věnuje interpretací tří z těchto 
paradoxů („dichotomie“, „Achilles“ a „šíp“) přičemž největší pozornost věnuje prvnímu z nich. 
V této souvislosti se také věnuje otázce, v čem se liší Aristotelovo řešení prvního z těchto 
paradoxů v VI. a v VII. knize Fyziky. Správně přitom upozorňuje na to, že pro řešení z VIII. 
knihy je klíčové rozlišení mezi možností a skutečností, které se v diskusi paradoxů v VI. knize 
neobjevuje, a že s tímto novým způsobem vyrovnáním se Zenónovými paradoxy souvisí také 
Aristotelovo tvrzení, že spojitý v pravém slova smyslu je pouze kruhový pohyb.  

 
Hlavní předností předkládané práce je její snaha nezůstávat pouze u prostého výkladu 

pasáží, v nichž se Aristotelés Zenónovými paradoxy zabývá, ale samostatně promýšlet některé 
základní otázky Aristotelovy fyziky a způsobu jeho argumentace.  

Jako oponent však musím upozornit také na některé slabší stránky práce. Některé jsou 
spíše formálního charakteru (viz také poznámky ve výtisku práce, který jsem měl k dispozici). 
V textu práce je poměrně velké množství formulačních neobratností či nejasností, vybočení do 
hovorového stylu a pravopisných chyb. Nejsem sice dostatečně kompetentní v otázkách 
slovenského pravopisu, domnívám se však, že největší množství chyb se týká interpunkce, 
především vyčleňování vedlejších vět za pomoci čárek (na některých stránkách lze najít i více 
než deset takových chyb). Nepříliš kvalitní je také práce s odkazy a citacemi. V řadě případů i 
u doslovných citací chybí odkazy k primárnímu textu, velká část odkazů k sekundární literatuře 
má velmi nestandardní podobu.   

Jakkoli Jiří Tříska očividně příslušné pasáže Fyziky dobře zná, také jeho zacházení 
s primárním textem není vždy přesvědčivé. Jednou ze zvláštností práce například je, že v její 
první části Jiří Tříska opakovaně o Aristotelově textu mluví, aniž by ho však citoval či jinak 
čtenáři podrobně přiblížil. K tomu dojde až v druhé polovině práce, což mj. vede také četným 
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repeticím již řečeného. U magisterské práce také překvapí, že až na jedno místo vychází Jiří 
Tříska pouze z českého překladu (navíc v naprosté většině i bez uvádění alespoň transkripce 
řeckých pojmů). Když pak na tomto jednom místě řecký originál cituje, dospívá k poněkud 
zarážejícímu tvrzení, že věta πρῶτος μὲν ὁ περὶ τοῦ μὴ κινεῖσθαι má být přeložena „Prvý hovorí, 
že pohybujúce sa teleso je nehybné“, a nikoli „Prvý hovorí, že pohyb neexistuje“ (str. 40) a že 
takovýto překlad „pripúšťa gramatika vety“ (tamtéž). V jakém smyslu a na základě jakých 
důvodů se skutečně jedná o překlad řeckého originálu?  

Jak již bylo řečeno, Jiří Tříska do značné míry oprávněně věnuje nejvíce pozornosti 
prvnímu paradoxu, tedy „dichotomii“. Jako naprostá většina komentátorů také zastává názor, 
že druhý (a zřejmě i nejznámější) paradox, „Achilles“, je variantou tohoto prvého paradoxu, 
který má stejně jako on poukázat na problematiku spojitosti času a prostoru. V rámci obhajoby 
by však Jiří Tříska mohl nastínit, proč podle jeho mínění Aristotelés v VIII. knize považuje za 
souvislý pouze kruhový pohyb? A jak přesně máme chápat jeho tvrzení že „Medzi jednotlivými 
zastaveniami alebo stavmi kľudu potom stále plynie čas, ale nie pohyb“? (str. 43) 

Méně přesvědčivý je způsob, jímž se Jiří Tříska vyrovnává s třetím a čtvrtým paradoxem, 
totiž paradoxem „šípu“ a „pohyblivých řad“. Jiří Tříska hájí tezi, že v paradoxu šípu nejde 
Aristotelovi primárně o to, že čas nemůže být složen z jednotlivých okamžiků, ale o 
„problematiku relativity pohybu“. To je samo o sobě plausibilní interpretační teze, způsob 
jejího rozpracování je však nejen velmi stručný, ale také problematický. Když totiž Jiří Tříska 
upřesňuje, co „relativitou pohybu“ myslí, říká: „Možnosť, ktorú máme na mysli by bola taká, 
že by sme mali akýsi putovný okamih a šíp by bol v kľude vzhľadom naň, ale vzhladom na 
okolie by bol v pohybe.“ (str. 49n.) 

Tato myšlenka je jistě zajímavá, není však nijak rozvedena a vyvolává řadu otázek. 
Nachází Jiří Tříska pro ni oporu někde v Aristotelově textu? A jak bychom měli takovýto 
„putující okamžik“ myslet? Jaký by byl jeho vztah k jiným okamžikům a celku času? „Skládal“ 
by se tedy čas nakonec přece jenom z takovýchto „putujících okamžiků“? A nehrozilo by 
nakonec nebezpečí nekonečného regresu? Jak bychom totiž měli myslet samo „putování“ 
tohoto okamžiku? Jako pohyb, který vyžaduje sám opět další „putující okamžik“, v němž tento 
první „putující okamžik“ sám putuje?  

Důraz na „relativitu pohybu“ v paradoxu šípu je navíc v napětí s tím, čím Jiří Tříska 
odůvodňuje skutečnost, že se ve své práci takřka vůbec nezabývá paradoxem „pohyblivých 
řad“. Tuto absenci výkladu čtvrtého paradoxu totiž Jiří Tříska ospravedlňuje právě tím, že se 
v něm jedná o „paradox pohybu“ a že „otázka pojmu relativity v antike ide nad rámec tejto práce“ 
(str. 11). To není příliš přesvědčivé vysvětlení. Mohl by tedy v rámci obhajoby alespoň ve zkratce 
vyložit, jaké „řešení“ Aristotelés u tohoto paradoxu nabízí a v jakém ohledu se „relativita pohybu“ 
v tomto paradoxu liší od „relativity pohybu“ v paradoxu šípu, a v čem je se s ní naopak shoduje? 

 
Práce Jiřího Třísky nepochybně splňuje požadavky kladené na diplomové práce, vzhledem 

k výše uvedeným nedostatkům však navrhuji hodnocení „velmi dobře“.   
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