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Předložená bakalářská práce podává přehled základních interpretačních přístupů při výkladu tzv. delfské věštby v Platónově Obraně Sókrata. Pracuje s poměrně velkým množstvím
sekundární literatury, je předhledně strukturovaná, postup výkladu je většinou dobře sledovatelný. Autor na tématu pracoval svědomitě a samostatně a svůj postup průběžně konzultoval.
Po jazykové a gramatické stránce by bylo jistě co zlepšovat, s přihlédnutím k původním rukopisným verzím ale nutno říci, že autor odvedl velký kus práce nejen co se jazykové a formální
úpravy textu týče, ale zejména při zpracovávání tématu samotného. Jako vedoucí práce bych
chtěl kromě vynaloženého úsilí a píle ocenit, že autor dokázal sledovat různé výkladové perspektivy a neztratit se v nich.
V částech 2 a 3, které zkoumají historickou věrohodnost Obrany a tzv. delfské digrese, se
autor postupně snaží odpovědět na otázky, zda a v jakém smyslu lze brát Obranu Sókrata za
historicky věrný přepis Sókratovy řeči před soudem a za jakých podmínek lze Chairefóntovu
cestu do Delf brát jako historicky proveditelnou a věrohodnou. Ve čtvrté části autor mění perspektivu a nahlíží na Obranu jako na text literární, v níž je „otázka po historické autentičnosti
většby (…) vystřídána otázkou (…), jak začlenit delfskou věštbu do narativní linie textu“ (s. 28).
V tomto kontextu pak autor představuje text Obrany jako příklad tzv. logos sokratikos (část 4.2)
a delfskou věštbu pak jako tzv. platónský mýtus (4.3). V závěrečných částech práce je následně
věštba vyložena jako součást Platónova záměru vytvořit předobraz filosofa jako Apollónova
služebníka (4.4-5).
Hodnota práce nespočívá v tom, že by přinášela nová zjištění či nečekané závěry: autor zde
víceméně potvrzuje součané převládající způsoby čtení. Nic takového se ovšem po bakalářské
práci ani nechce. Hlavní přínos práce vidím spíše v tom, že seznamuje čtenáře nejen s poměrně
bohatou škálou argumentů a interpretačních přístupů k Obraně (a v jistém smyslu k Platónovým dialogům obecně), ale také s historickým kontextem týkajícím se Delfské věštírny a boha
Apollóna.
Za hlavní slabiny práce pokládám místy nejasný postup argumentace: tak např. na s. 20
autor píše, že pokud se přikloníme k názoru, že Chairefónt využil v Delfách metodu tzv. kleromancie, nemusíme si již klást otázku, „jak mohl filosof, který neopustil Athény ani nesepsal
žádný spis, získat [v Delfách] takovou reputaci“. Autor se k variantě s kleromancií sice přiklání,
tudíž otázka po Sókratově věhlasu v Delfách se stává nadbytečnou, nicméně na s. 25–26 tuto
otázku znovu otevírá („…proč v Delfách považovali Sókrata za podobného spíše Mysonovi než
Anacharsisovi?“). Jako by zde autor zapomněl, že v části 3.3 neřeší otázku Sókratova věhlasu
v Delfách, ale otázku možné Chairefontovy motivace se do Delf vypravit.
Za nejasné také pokládám začlenění části 4.1, zejména její závěr a souvislost s částí následující. Jaký „hlubší výklad“ (s. 31) by byl třeba? Mohl by autor alespoň naznačit, co by přesně
tzv. skeptické čtení znamenalo pro interpretaci delfské digrese? Jaká je přesně souvislost mezi skeptickým čtením (4.1) a logos sokratikos (4.2)? Naznačuje snad autor, že pokud uznáme
Obranu jako představitele literárního žánru logos sokratikos (4.2), je nutné číst delfskou digresi
jako ironii, jak je naznačeno na s. 30 (část 4.1)?
A dále k části 4.2: není Platónova Obrana jedním z dialogů, který zakládá to, co se v pozdější
literatuře označuje jako logos sokratikos? Není tedy nesmyslné ptát se, zda lze Obranu Sókrata
chápat „jako logos sokratikos, jako další dialogy antických autorů“ (s. 32)?
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Co se technicko-formální úpravy týče, na několika místech jsou chybná čísla poznámek
pod čarou (s. 18: chybí č. 28 a 29; na s. 36 je místo pozn. 77 číslo 91). Odkazy na online zdroje
jsou neúplné (chybí datum přístupu; u diplomové práce J. Prokeše není uvedena instituce, kde
byla práce napsána).
Celkové hodnocení. Práci jednoznačně doporučuji k obhajobě a vzhledem k uvedeným kladům i výhradám navrhuji hodnotit jako výbornou až velmi dobrou v závislosti na průběhu
ústní obhajoby.

Mgr. Stanislav Synek, Ph.D.
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