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Student Lukáš Nikl podal práci z názvem „Polis mezi Platonovou a 

Aristotelovou filozofií“. Práci tvoří tři kapitoly (Platonův projekt, Aristotelův 

projekt a Průnik obou a témata), úvod a závěr. Součástí práce je čestné 

prohlášení  diplomanta  o  samostatném vypracování  za  použití  uvedené 

literatury,  jejíž  seznam je připojen na konci  práce.  Rozsah práce je 31 

stran.  

Autor v úvodu píše toto: „Motivací k psaní této práce je pro mne 

snaha  zformulovat  a  ukázat,  jakým  způsobem  je  možné  čtení  dvou 

obsáhlých projektů, jež Platón a Aristoteles načrtli, a jakým způsobem je 

možné  mezi  těmito  dvěma  projekty  hledat  souvislosti  a  koherenci.  To 

rámcově  znamená uchopit  oba způsoby chápání  politické filosofie  jako 

samostatné,  ale  zároveň  i  prostupující  se  a  Aristotelovu  filosofii 

samozřejmě jako tu, která se k Platónově nějak vyjadřuje.“ Práce si tedy 

vzala  za  cíl  v  prvních  dvou  rozsáhlých  kapitolách  představit  politické 

myšlení Platóna a Aristotela a v kapitole třetí ukázat průniky a odlišnosti 

mezi  oběma  autory.  Autor  nás  tak  provází  politickým  myšlením  obou 

autorů a komparuje je. Důležitým autorovým klíčem pro uchopení rozdílů 

mezi nimi je odlišný historický kontext obou autorů:  „zatímco Platon byl 

svědkem řecko – perských válek a úpadku athénského státu, Aristoteles je 

současníkem Makedonské expanze“.

Celá práce je slušně zpracována. Pokud jde o připomínky k práci, je 

třeba říci, že problémem jsou překlepy. A také je nutné říci, že autor jakoby 

s tématem srostl  a mnohokrát  ho zřejmě  promýšlel  – nepochybně  i  na 

základě četby sekundární literatury, ale odkazů na ní by mělo být v textu 

více.

Závěrem je třeba říci, že práce vyhovuje požadavkům kladeným na 

bakalářskou práci.  Navrhuji proto tuto práci ohodnotit známkou výborně, 

nebo velmi dobře, podle průběhu její obhajoby.
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K obhajobě bych se chtěl zeptat, odkud autor čerpal informaci, že 

Aristotelův odkaz na kyklopský život v Politice naráží na vypíchnuté oko 

Filipa Makedonského (s. 27) a proč tam případně chybí odkaz na zdroj.

31. 8. 2016 Doc. ThLic. Pavel Milko, PhD.

2


