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Hodnocení opravujícím:
Práce je stručná nicméně výstižná (chybí snad jen rozměr náb. zkušenosti, že je se mnou opakovaně zacházeno lépe, než bych zasloužil). Výborně zformulovává výkladové body přednášky.
Evidence v antickém smyslu je však vlastně ideou, absolutním měřítkem - které obstálo argumentaci na agoře. (18 bodů z 20)

Autor poukazuje na základně etický rozměr řeči, který nechává vystoupit ve srovnání Sokratova a Levinasova pojetí dialogu a etiky, a který vůbec umožňuje vznik komunity. Přitom vyvstávají fenomény rozumění a „pohostinnosti“, na kterých navrhuje vystavět etiku, která by umožnila vyrovnat se s dnešním pluralitním světem a žít dějinně, etiku, která by ani nepodléhala touze po absolutnosti, ani by nesklouzávala do nihilismu, dík tomu, že by stavěla na něčem nám všem společném: zážitku vztahu k druhému.
Levinas: Etický rozměr řeči
Řeč umožňuje druhému, aby se na mě obrátil, a já mu mohu vyhovět – čímž ustavujeme situaci tvořící základ společenství. Člověk je přirozeně egoistický, hodnotící vše z hlediska svých zájmů. Ale situace, kdy se na mě druhý obrací s nějakým nárokem, mě nutí uznat rovněž oprávněnost jeho egoismu – zájmu – a tedy upustit od svého. Proto mu vyhovím nebo alespoň považuji za nutné omluvit své odmítnutí. Jazyk tedy není původně logos, nástroj myšlení nechávající vystoupit bytí věcí, ale prostředek obracení se k druhému s žádostí.
Sokratův dialog a etika
Rovněž Sokrates se obrací od ontologie k etice, jeho dialog by tedy měl být taktéž založen eticky. Jsou zde však důležité rozdíly, jak uvidíme. Pro Řeky je podstatný prožitek činu a odčinění, resp. toho, že „žijeme jedni na úkor druhých“. Tak se v dialogu projevuje zážitek dvojí pravdy, pravdy žalobce a pravdy obviněného, podezřelého z ublížení. Podle Sokrata tuto podvojnost řeči zakládá podvojnost samého myšlení, které je vnitřním dialogem. Zde je podstata sokratovské etiky, v tomto vnitřním sporu žalobce a obžalovaného docházím k nahlédnutí špatnosti některých činů. Toto nahlédnutí je čistě osobní záležitostí, nelze je nikomu vnutit, a zároveň je pro mne naprosto závazné, protože nemohu jednat proti němu a tedy ve sporu se sebou samým. Lze ovšem zkusit člověku pomoci (jak činí Sokrates) dojít k témuž nahlédnutí, kterým se – jako v geometrii – vytváří společný svět evidence, v němž jsme si rovni, na chvíli zbaveni svých individuálních odlišných pohledů na svět. Oproti poměřování našeho jednání nějakými absolutními měřítky – idejemi – zde vyvstává důležitost výchovy ke schopnosti nahlédnutí.
Na počátku dialogu se Sokrates pokouší porozumět názoru svého protějšku. Jeho cílem není prosadit v boji svůj názor – vždyť „ví, že nic neví“ – ale omezit boj ve prospěch vzájemného porozumění a ochoty k diskusi. Naučí-li se to lidé, dojde ke snížení nestability politického života.
3. Porovnání
Sokratovský dialog nepředstavuje živou mluvní situaci, je to literární žánr určený k poučení třetí osoby – čtenáře. Sokrates ani jeho protějšky se v průběhu dialogu nemění. Oproti tomu u Levinase je základem živá rozmluva, kde kterýkoliv z účastníků může dojít k nahlédnutí pravdy svého protějšku, a tak se změnit. Významná je právě situace, kdy je pravdou druhého, a pro mne tedy něčím teprve budoucím a hlavně něčím, co nemám. V zážitku pravdy dochází ke „zvratu svrchovanosti vědomí“, protože to musí uznat něco mimo sebe – právě pravdu (nárok) druhého. (Zážitek pravdy však není totožný s evidencí, protože vyžaduje mluvní situaci, která je zásadně asymetrická. ) Zvrat svrchovanosti se projevuje při setkání pohostinností, tedy tím, že se vůči svému protějšku uvádím do znevýhodněné pozice. Toto zvýhodnění mého protějšku je z jeho pohledu nezasloužené, pročež jej zavazuje ke štědrosti, k tomu, aby mi mé chování oplatil. Ani host se neobejde bez schopnosti rozumění, nechce-li porušit jemu neznámá hostitelova pravidla pohostinnosti. 
4. Závěr: etika
Základem veškerých zdvořilostí je etika, a to etika hermeneutická, čili etika porozumění. Hermeneutická etika neusiluje o stanovení naprosto závazných pravidel. Jejím cílem je rozumění, přiblížení se druhému a jeho postojům. Proto nebrání pluralitě etických názorů, u nichž vyzvedává právě jejich různost. Dobro je vždy dobrem pro někoho, a tedy na úkor někoho či něčeho. Obdobně i zlo může být k něčemu dobré. Jenom dokážeme-li nahlížet na svět s úsilím o porozumění, budeme žít dějinně, resp. budeme schopni dát dějinám smysl.

