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Student Adam Śliperski se ve své práci soustředí na etické teorie antických filosofů 
Démokrita a Aristotela. Jeho výchozí hypotézou je, že ačkoli Aristotelés ve svých 
etických spisech ani jednou Démokrita nezmiňuje, přesto je možné poukázat na 
určité vazby mezi jeho etickými teoriemi a myšlenkami připisovanými jeho 
předchůdci z Abdéry. Tyto vazby autor ilustruje na příkladu konceptu „dobrého 
života“ a s tím souvisejících témat, jako je otázka ctnostného jednání, koncept štěstí, 
role slasti nebo politiky. Výsledkem autorovy analýzy je identifikace celé řady 
pozoruhodných shod v myšlení obou filosofů (např. myšlenka nutnosti terapie duše 
a péče o polis, vymezení ctnostného jednání jako středu mezi nadbytkem a 
nedostatkem, souvislost mezi štěstím a slastí), které jsou většinou zároveň doplněné 
konstatováním určitých rozdílů a specifik (např. Aristotelův specifický ohled na 
přirozenost člověka a přirozený stav, nebo Démokritův důraz na vnitřní svědomí a 
poněkud extrémní postoj k pořizování si dětí). 
 
Práce má dobře promyšlenou strukturu, autor prokazuje schopnost vyhledat, 
zpracovat a zužitkovat relevantní sekundární literaturu, dobře se orientuje 
v kontextu Aristotelovy i Démokritovy etiky, klade si smysluplné otázky a většinou 
na ně podává obhajitelné odpovědi. Z čistě věcného hlediska je práce velmi dobrá až 
vynikající.  

Naopak velmi slabá je formální stránka práce, a to jednak kvůli řadě neobratných 
formulací, překlepů a gramatických chyb (např. „Úvod do Aristotelovi a 
Demokritovi etiky“, str. 1 a 4; „Aristotelovi poznámky“, str. 2), a jednak kvůli 
nejednotné transkripci řeckých jmen (např. Démokritos-Demokritos) a 
nesjednocenému způsobu odkazování (např. „S. Synek“ nebo „Synek, S.“; na některé 
antické spisy je odkazováno latinskou zkratkou /např. EN/, na jiné českým názvem 
/např. O duši/). Bibliografie není seřazena podle abecedy, u některých titulů autor 
uvádí místo vydání, u jiných nakladatele, někdy uvede oba údaje, jindy ani jeden). 

Přestože předloženou bakalářskou práci považuji za velmi zdařilou, co se týče 
obsahu a metody, s ohledem na její formální stránku ji nemohu hodnotit lépe než 
jako „velmi dobrou“. 
 


