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Průběh obhajoby: Uchazeč vyložil hlavní kroky a teze své práce. Východiskem jeho práce

bylo Aristotelovo tvrzení v Etice Nikomachově, že kritériem lidského
jednání je "orthos logos". To ho podnítilo ke zkoumání významu termínu
"logos" v tomto Aristotelově spisu a ke sledování vztahu tohoto termínu k
dalším centrálním pojmům, jako je "pravda", "dobro", "blaženost" či
"lidství".
Vedoucí ocenil, že práce obsahuje některé zajímavé dílčí analýzy a
samostatné úvahy. Záběr práce je však podle něj příliš široký. Autor se
často vymezuje vůči uměle vykonstruovaným pozicím. Kritérium a důvod
výběru termínů, jež zkoumá v souvislosti s logem, není příliš jasný. Např.
je nejasné, co se míní termínem "lidství", a proč si autor vybral právě
tento pojem, když jej Aristotelés sám neužívá. Nevyjasněný zůstává též
vztah mezi "lidstvím" a "božstvím". Práce nedostatečně pracuje s
primárním řeckým textem i sekundární literaturou.
Oponent: Celkový rámec předložené zkoumání zůstává nejasný. Záměr
práce zkoumat významy termínu "logos" v celém rozsahu Etiky
Nikomachovy postrádá jasné zdůvodnění. Práce trpí tím, že v ní převažují
shrnující soudy nad skutečnými textovými analýzami. Problematický je
způsob, jakým autor pracuje s termínem "lidství" - není vyjasněn vztah
tohoto (nearistotelského) termínu k pojmu přirozenost.
Uchazeč na námitky vedoucího a oponenta neodpověděl příliš uspokojivě.
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