
 

 Posudek na bakalářskou práci kolegy Tomáše Roha „Sókratova dialektika“  

Máme před sebou velmi zajímavou práci, která je brilantně domyšlena až do udivujících historizujících podrobností života Sókratova, nevyjímaje ani i 

preciznost rozboru filosofických textů Platónových, snad se ani nedá věřit, že by to bakalář takto dokázal. Ovšem i takováto překvapení jsou možná. Objevuje 

se zde současný pohled na sofisty, kteří nejsou již chytrými lháři, ale polyhistory, které je nutno pozitivně akceptovat, což ovšem je v příkrém rozporu s 

dialogy Platónovými, které se rodí jen ze Sókratovy dialektiky na agoře. Jde o současný pohled na sofisty, který v době postmoderní prostě jen vyhovuje 

relativismu pravd, který je pro pozdní „unavenou“ dobu typický a pochopitelný. Struktura práce je formálně naprosto dokonalá, poukazuje na jevové 

charakteristiky Sókratových rozmluv s vynikajícími osobnostmi jeho doby v Athénách, ale je tam málo bytostnosti a zanícenosti samého autora, tento text je 

příliš promyšlený z hlediska vědce, nikoli filosofa, který jde k neskrytosti jako k tomu, čím je poután naprosto a bez výhrad. Text je spíš filologicky a 

politologicky založen, než filosoficky; a to ze současných hodnotících pozic. Chybí zde porozumění tomu nejzákladnějšímu, tj. chybí zde porozumění tomu, co 

znamená střetání v rozhovoru, jímž jakožto lidé „jsme“. Nikoli vše se dá popsat jako předmět, jak je tomu v karteziánské deskripci. Celky bez marga je třeba 

pochopit jen jako zrození z napětí bytostného tázání, které je základem vzdělanosti vůbec, to je nejdůležitější odkaz na Sókrata a jeho dialektiky. 

Práce nějak nekoinciduje s možnostmi recepce a filosofické reflexe studenta v bakalářském studiu, proto si dovolíme autorovi položit několik otázek, aby 

nám ukázal hloubku svého vhledu pro tyto souvislosti: Co je to areté v normální čítankové reflexi a jak areté definuje Patočka, vysvětlit oba přístupy. 

Daimonion Sókrata působilo před činem, či po činu? Jak to vysvětluje sám autor v této práci. Co je to aletheia a jak se k ní dostáváme ve střetání, jež je 

rozhovorem. Proč je ve filosofii člověk definován jako Dzoón logón echón? Co to znamená?  

Co je to agapé a eros ? Předložený text je natolik precizním důkazem, že by autor mohl na tyto otázky velmi dobře odpovědět. 


