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Zenónovy paradoxy jsou bezpochyby filosofickým evergreenem a problémem natolik 

známým, že spoluutváří širší kulturní obraz filosofie (že Achilles želvu nedohoní, vědí i ti, 

kdo netuší nic o Achillovi a želvu viděli jen na obrázku). Většina odborné literatury věnované 

úvahám, které jsou tradičně připisovány Zenónovi z Eleje, vyvažuje toto matné povědomí 

rigorózní analýzou formální stránky pestrého inventáře těchto problémů. Rekonstrukce jejich 

původního kontextu, případně recepce v díle starých autorů, je rovněž tradičním historicko-

filosofickým cvičením, a právě do tohoto proudu se řadí předložená práce. Jejím hlavním 

cílem je původní promyšlení a porovnání Aristotelova řešení Zenónových paradoxů v šesté a 

osmé knize Fyziky. Struktura práce je přitom jasná: po Úvodu (1. kap.) následuje 2. kapitola, 

která představuje zenónovské paradoxy a antinomie, která Aristotelova Fyzika více či méně 

podrobně (resp. stručně) pojednává; sám autor věnuje už v této části své práce více místa těm, 

argumentům, jimž se pak dostává podrobnější diskuse v rámci 3. kapitoly („Řešení“), v níž 

jsou paradoxy pohybu postupně rekonstruovány s vědomím jejich případné závislosti na 

antinomii plurality, rovněž spojované se Zenónem a známé ze Simplíkiova komentáře Fyziky. 

 

 Úvod práce představuje čtyři paradoxy, které Aristotelés představuje ve Fyz. VI, 9 

(dichotomie známá též jako stadión, Achilles, šíp, pohyblivé řady), a připomíná nejen dva 

další paradoxy, které se ve spojení se Zenónem ve Fyzice objevují [paradox místa v místě a 

paradox zvuku (části) dopadajícího zrna], ale také již zmíněnou antinomii plurality. Úvod též 

upřesňuje, že obsahem práce bude rekonstrukce paradoxů z Fyz. VI a VIII, nikoli snaha o 

jejich převod do sylogistické formy. Do metodologické části práce následně patří odlišení 

pojmů paradoxu a antinomie, stejně jako jejich konkretizace na případě paradoxů pohybu a 

antinomie mnohosti. V podobném duchu se nese též důležité upozornění, že sama přítomnost 

Zenónových paradoxů není v rámci aristotelského výkladu jsoucna v pohybu nijak 

samozřejmá a potřebuje vysvětlení. 

 

 Odlišení pojmů paradoxu a antinomie je cennou součástí práce proto, že se zároveň 

prolíná s jejím hlavním tématem: „antinomií“ se rozumí argument dokazující dvě protikladná 

tvrzení; Zenónovy antinomie se přitom liší od antinomií kantovského typu tím, že míří na 

problematičnost původního předpokladu, který obě tvrzení sdílejí; naopak „paradoxem“ se 

obecně míní argument dospívající k silně anti-intuitivnímu závěru, což je zjevně případ 

Zenónových argumentů týkajících se pohybu, jimiž následně začíná autorův vlastní výklad. 

Podrobnějším analýzám je přitom předeslán „populární přehled paradoxů pohybu“: nejde 

ovšem o zjednodušující převyprávění, ale na ilustracích založené podrobné přiblížení toho, 

jako jsou či mohou být dotyčné argumenty (re)konstruovány, včetně odlišení rekonstrukce 

progresivní a regresivní.1 Největší pozornost je věnována „šípu“, a to včetně otázky, zda jej 

číst skrze atomistickou teorii času, nebo s odkazem na relativitu pohybu – autor dává přednost 

druhému kontextu a myslím, že zcela správě: tuto volbu jasně podporují úvahy o místě a 

pohybu z Fyz. IV. Autor přitom dochází ke dvojímu a netriviálnímu závěru: jednak navrhuje, 

že právě skrze otázku relativity pohybu (a nikoli, jak soudí někteří interpreti, skrze případnou 

                                                 
1 Drobné upozornění: na str. 8 dodává autor k již antické ilustraci závodu Achilla a s pomalým běžcem, že volba 

želvy jako nejpomalejšího běžce není správná, neboť hlemýžď či slimák by se do této role hodil lépe. Pokud jde 

samu rychlost, tak ano; zároveň by však nešlo – technicky vzato – o běžce, nýbrž lezce (věc je ovšem složitější: 

autor by se jistě mohl hájit tím, že ani želva přísně vzato neběhá, ale chodí, neboť nemá v žádném okamžiku 

svého pohybu všechny čtyři končetiny ve vzduchu). 
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atomární povahu času) by se mohla ukázat souvislost „šípu“ s argumentem pohyblivých řad; 

dále pak tvrdí, že sám Aristotelés nechápal paradox šípu jako problematizující relativitu 

pohybu. Ve své rekonstrukci řešení „šípu“ se proto autor vrací k otázce času a jeho složek, 

aniž by se tím však vracel k předpokladu časových atomů – jde o přímočařejší předpoklad, že 

Aristotelés chápe „šíp“ rovněž „jako pokus ukázat nemožnost pohybu na základě určitých 

vlastností času“ (str. 48 s odkazem na Fyz. 239b5-10 & 239b30-33). Zenón využívá podle 

Aristotela tvrzení (1), že pohyb se odehrává v přítomnosti čili „nyní“, a zároveň tvrzení (2), že 

v bezrozměrném „nyní“ se nic hýbat nemůže. Odtud popření pohybu tak, jako ho chápe jako 

pohyb spojitý Aristotelés. K čemuž lze dodat, že sám Aristotelés přitom nakonec nečiní – a 

nemůže činit – nic jiného, než se dovolávat spojitosti pohybu tak, jak ji předpokládá v celém 

průběhu Fyziky (spojité pohyby mají totožné „konce“ a spojitý pohyb implikuje spojitý čas), a 

to až do její VIII. knihy, kde se tuto spojitost (a tím věčnost) pohybu konečně pokusí dokázat 

novým typem argumentace. (Šestá kniha, jak autor správně zdůrazňuje na str. 32, usiluje 

především o vypracování úspěšných argumentů proti atomismu.)  

 

 Ve svém „Řešení“ však autor věnuje zdaleka největší pozornost „dichotomii“, na níž 

lze nejlépe ukázat předpoklady společné celé skupině zenónovských paradoxů, k nimž patří 

již zmíněné základy Aristotelova pojetí spojitého pohybu a času. Práce zde zároveň shrnuje 

některé metodologické problémy, a to včetně aristotelské konstrukce deduktivních argumentů. 

Samu „dichotomii“, a tím problém překonání nekonečné vzdálenosti v konečném čase, nahlíží 

práce z řady úhlů a obohacuje ji o stručnou odbočku k aristotelskému chápání neomezena a 

specifickému pojmu potenciálního nekonečna. Techničtější ohledy těchto pojmů i různých 

interpretačních strategií, jimiž jich Aristotelés využívá, bude jistě možné probrat během ústní 

obhajoby práce. Za sebe mohu na tomto místě konstatovat, že ani rekonstrukce Aristotelových 

argumentů (včetně toho, jak zřejmě sám Aristotelés čte argumenty Zenónovy) ani autorovy 

interpretační kroky neobsahují nic, co by vyžadovalo formální korekci. 

 

Pokud jde o celkovou úroveň práce, jistě by šlo vylepšit některé konkrétní formulace. 

Stejně však platí, že autor dokáže vystihnout jádro problému na vhodné rovině a drží se věci 

bez zbytečných odboček, případně s vlastními příklady. Nejdůležitější pak je, že předložený 

text je samostatným interpretačním výkonem, který se ovšem opakovaně vymezuje vůči řadě 

známých starších interpretací (aniž by práce jen zbytečně nafukovala uvedenou bibliografii). 

Práci proto doporučuji k obhajobě a předběžně hodnotím jako výbornou. 
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