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Námětem předložené diplomové práce je Aristotelovo pojetí etiky. Autorka se 

pokouší rekonstruovat Aristotelovo vymezení etiky, určit její místo v systému věd a 

vyložit základní etické pojmy. Práce je rozdělena do šesti hlavních částí, v nichž se 

čtenář postupně seznamuje s všeobecnou charakteristikou doby, základními etickými 

kategoriemi jako jsou pojmy dobra, štěstí, dobrovolnosti, ctnosti, přátelství atd. 

Autorka vychází z Etiky Níkomachovy jako hlavního pramene a pracuje s poměrně 

kvalitní a obsáhlou sekundární literaturou. Základní rozdělení práce je vcelku dobré, 

autorka si dobře osvojila elementární „řemeslo“ vědecké práce (práce s prameny a 

literaturou, způsob citování a doložení dosažených závěrů aj.), a proto práci považuji 

za poměrně dobrou a doporučuji ji k obhajobě. 

 K práci mám několik druhů poznámek, na některé by autorka měla při obhajobě 

reagovat. Za prvé, mám výhrady ke koncepčnímu rozdělení a vypracování práce. 

Paragraf 1.3 Postavení etiky v systému Aristotelovy filosofie podle méhou soudu 

nepatří do kapitoly nazvané Dobové přiblížení. Tento paragraf bych zařadil do druhé 

kapitoly. Navíc se domnívám, že tento námět zasluhuje mnohem větší pozornost, 

autorka měla podrobně uvést některé z Aristotelových dělení věd a jasně vymezit 

místo etiky v systému dalších vědních disciplín. Totéž platí o mnoha dalších 

paragrafech (např. 2.1.1; 2.1.2.; 2.2.1.; 2.3.1.; 2.4.1.; 2.4.5.1; 3.2.4.1 atd.) výklad je 

vzhledem k závažnosti námětu nepřiměřeně úsečný a málo informativní. Základní 

pojmy Aristotelovy etiky proto nejsou náležitým způsobem vysvětleny a analyzovány. 

Autorka ve výkladu mravních ctností věnuje mimořádnou pozornost spravedlnosti, to 

samo o sobě není chybné, ale bohužel čtenáře patřičně neinformuje o tom, proč je 

právě této ctnosti věnováno mnohem více pozornosti než ctnostem jiným. Struktura 

výkladu v tomto ohledu působí nesystematicky, neodůvodněně. 

Za druhé, v práci se často vyskytují stylistické nebo i gramatické nedostatky, které 

bylo možno při pečlivějším přehlédnutí práce odstranit. Namátkou uvádím jen některé: 
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str. 13 „Etika tohoto období lze souhrnně interpretovat …“; str. 18 „Většina 

Aristotelových soudobých filosofů rozlišovalo etiku mezi tím, co jest a mezi tím co 

býti má.“ (nesrozumitelné tvrzení); str. 21 „aby člověk dobru chtěl…“; str. 28 „… je 

zapotřebí proces habituace.“; str. 33 „Daná osoba tedy jedná vědomě v tom…“ atd. 

Za třetí, upozorňuji na některá těžko srozumitelná, nepřesná nebo nepravdivá 

tvrzení, k nimž by se autorka během obhajoby měla vyjádřit. Str. 12 „Dějiny řecké 

filosofie zahrnuje období od 6. století před Kristem a končí v polovině 6. století po 

Kristu.“ Takto lze vymezit dějiny antické filosofie, nikoli řecké filosofie. Str. 15 „… 

Lykeium se v této době stává prvním ryze vědecko-pedagogickým střediskem.“ V té 

době však již existuje jiné neméně významné středisko, totiž Akademie. Str. 17 

„Praktické disciplíny se tedy zabývají nezměnitelnou skutečností, naopak disciplíny 

teoretické se věnují věcem změnitelným a proměnlivým.“ Nechtěla autorka říci pravý 

opak? Navíc by bylo vhodné jasně vymezit a rozlišit praktické a teoretické vědy. Str. 

20 „Být dobrý neoznačuje žádnou vlastnost, která by byla společná všem dobrým 

věcem…“ Autorka by se měla pokusit jasně vysvětlit, co je podle Aristotela dobro 

nebo dobré. Str. 41 „Praktickým sylogismem vyjadřuje Aristotelés vztah mezi 

mravností a rozumností.“ (nesrozumitelné tvrzení) Autorka by měla řádně vysvětlit, co 

je praktický sylogismus. Str. 59 „Za nejvyšší etickou ctnost je označována 

spravedlnost“. Tradičně je však jako „královna“ ctností uváděna „uvážlivost“ 

(fronésis). 

Práci navzdory uvedeným výhradám doporučuji k obhajobě a prozatím se 

kloním k hodnocení na hranici mezi „velmi dobře“ až „dobře“. Způsob obhajoby 

rozhodne o konečném hodnocení. 

 

Mgr. D. Svoboda, Ph.D. 
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