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Autor představil téma práce, kterým je Aristotelovo pojetí bolesti. Ačkoli
sám Aristoteles o bolesti systematicky nepojednává, jednou z autorových
tezí je, že teorii bolesti lze na základě Aristotelových textů zrekonstruovat.
Opírá se přitom o pasáže z Etiky Nikomachovy (knihy VII a X) a o pasáže
z pojednání O duši. Jelikož bolest je relačním pojmem ke slasti, autor se
snaží dospět k definici bolesti skrze definici slasti. A protože slast je něco,
co činnost zdokonaluje, bolest můžeme chápat jako něco co ji maří. Tuto
pracovní definici bolesti autor dále rozpracovává a vyvozuje z ní důsledky,
a to jednak v kontextu Aristotelovy filozofie, tak i v kontextu moderních
diskuzí o problému bolesti. Na otázku, jakou činnost má bolest mařit autor
odpovídá, že jde o činnost vyživovací duše. Následně měl slovo vedoucí
práce, který ocenil její originalitu. Aristotelova teorie bolesti totiž není
téměř vůbec probíraná, s výjimkou novější dizertace Weie Chenga. Avšak
Chengovo pojetí se zdá být odlišné, práce Vojtěcha Linky s ní tak vstupuje
do dialogu o málo probíraném problému. Vedoucí položil několik námitek,
které se týkaly vymezení pojmu činnosti a definice bolesti. Většina
námitek byla míněna konstruktivně, jako podnět pro další práci. Od
vedoucího získala práce hodnocení „výborně“. Poté dostal slovo oponent,
který na práci vyzdvihl přesah antického tematizování bolesti do
současnosti. Oponent také uvedl několik námitek, které se týkaly pojmu
chronické bolesti a problému vnímání bolestí vnitřních orgánů ve vztahu k
Aristotelově koncepci hmatu. Autor námitky zodpověděl uspokojivě a
komise ohodnotila práci známkou „výborně“.
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