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Bakalářská práce Kristiána Těmína hledá odpověď na dvě hlavní otázky: Jaké je podle 

Aristotela nejlepší politické zřízení? A jak se k sobě mají dvě Aristotelova zkoumání této otázky 
v jeho Politice, jedno ve III. knize, druhé v knihách VII a VIII? 

Odpověď na tyto otázky Kristián Těmín do značné míry přejímá od R. Krauta, C. Lorda 
a D. Depewa. Nejlepší politické zřízení popisované v VII. a VIII. knize Politiky se od nejlepších 
politických zřízení z knihy III. liší: předpokládá střídání všech občanů v roli vládnoucích i 
ovládaných, s nímž III. kniha nepočítá, a klade na všechny občany nejlepšího zřízení nárok, „aby 
byli všichni potenciálně schopni vládnout, a tedy dosahovat ctnosti jak politické, tak 
kontemplativní“ (str. 49). Nejlepší zřízení podle dvou závěrečných knih Politiky tedy není ani 
královská vláda, ani aristokracie, ale zřízení, které umožňuje, aby „všichni občané dosahovali 
plného porozumění, co je správný život, a zároveň by takové zřízení mělo všechny předpoklady a 
zdroje k tomu, aby takový život uskutečnilo“ (str. 52). V otázce, co je nejlepším životem, Kristián 
Těmín kolísá. Na počátku práce tvrdí, že „v nejlepší obci je nejžádoucnější život teoretický, tedy 
život nepolitický“ (str. 2). Ve zbytku práce se však přiklání k tomu, že nejlepším životem „není 
ani politický, ani teoretický život, ale směs obou“ (viz str. 53), přičemž platí, že „správný život v 
nejlepší obci lze interpretovat jako aktivní život, který má blíže ke kontemplativnímu teoretickému 
životu“ (str. 39). 

Rozdíl mezi pojednáním ve III. knize na straně druhé a VII. a VIII. knize na straně druhé je 
pak podle Kristiána Těmína dán tím, že ve třetí knize se Aristotelés pohybuje v mezích 
tradičního pojetí politického života a nabízí pouze předběžnou odpověď, jeho vlastní odpověď 
je však zapotřebí hledat až v posledních dvou knihách Politiky, pro něž předchozí zkoumání 
připravují půdu. Tato změna může přitom souviset s tím, že „Aristoteles ve třetí knize skrytě 
uznával Platónovo tvrzení, že pravá moudrost a ctnost je pouze pro hrstku jedinců“ (str. 51), 
zatímco poslední dvě knihy jsou svědectvím jeho jednoznačného odmítnutí Platónovy 
koncepce a představením jeho „vlastního utopického projektu“ (tamtéž).  

 
Práce se drží centrálního tématu a má jasnou strukturu, která značné míry sleduje postup 

vybraných částí Aristotelovy Politiky. Jazyk práce je jasný a kultivovaný, typografických, či 
jiných drobných chyb není v textu mnoho.   

Kristián Těmín je dobře obeznámen s českým překladem Politiky a dovede se v tomto ne 
zcela snadném textu s přehledem orientovat a analyzovat jej. Někdy se sice uchyluje k prosté 
parataktické parafrázi Aristotelova textu, je si však zároveň schopen klást vlastní otázky, které 
míří k centrálním problémům Aristotelovy praktické filosofie. Podrobněji diskutovaných titulů 
sekundární literatury není mnoho, práci s nimi však autor zvládá na slušné úrovni (k některým 
slabinám se vrátím níže). 

Vlastní argumentační práci zvládá Kristián Těmín v naprosté většině na solidní úrovni (k 
některým slabším stránkám se také ještě vrátím) a klade velmi sympatický důraz na jednotu 
Aristotelovy Politiky i celku jeho praktické filosofie. Ve všech těchto ohledech bezpochyby 
splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci. 

 
Většina problematických stránek práce se týká velmi obtížných centrálních otázek 

Aristotelovy praktické filosofie, především vztahu praktického a kontemplativního pojetí 
blaženosti a blaženého života a také přesného uchopení založení blaženosti a blaženého života 
ve ctnosti a otázce vztahu různých ctností. 
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V posudku se zaměřím pouze na tři z těchto problematických stránek, které spolu úzce 
souvisejí a které by se mohly stát předmětem diskuse v rámci obhajoby  

Jak již bylo řečeno, Kristián Těmín se přiklání k názoru, že v nejlepším zřízení 
z posledních dvou knih Politiky jsou „všichni občané stejně ctnostní“. Není však vždy jasné, o 
jakou ctnost (či spíše vnitřně provázanou jednotu ctností) se jedná. Opakovaně například 
přejímá tezi C. Lorda, že vlastní občanskou ctností v nejlepším zřízení je velkomyslnost a že 
vládnout mají velkomyslní občané. Zároveň však zastává názor, že přednost v tomto zřízení má 
mít život teoretický a že pokud by občané „nedosahovali ctností teoretického života, nebyli by 
schopni rozeznávat mezi oběma druhy a určit správnou míru v životě smíšeném“ (str.54). Jak 
přesně toto dvojí tvrzení souvisí? Je podle Kristiána Těmína velkomyslnost teoretická ctnost, 
či jaký je její vztah k teoretickým ctnostem? V jakém smyslu právě teoretické ctnosti umožňují 
občanům „rozeznávat mezi oběma druhy [života] a určit správnou míru v životě smíšeném“? O co 
v Aristotelově textu toto své tvrzení opírá?  

Není také jasné, jak přesně Kristián Těmín chápe vztah mezi péčí o „čistě teoretické ctnosti, 
jako je poznání (episteme), intelektuální intuice (nus) a moudrost (sofia)“ (str. 28), kterých by 
zřejmě měli všichni občané nejlepší obce dosahovat, a músickou výchovou, jejímž cílem je podle 
něj velkomyslnost. Jsou tedy všichni občané schopni teoretického života, byť někteří z nich 
„neprojevují nadstandardní vlohy pro filosofickou činnost“, což je také důvodem toho, že v obci je 
„žádoucí volný čas, který přináší potěšení z músického umění“ (str. 47)? Dostačuje k dosažení 
teoretického života a jeho směsi s životem politickým músické vzdělání? 

Výše zmíněné problematické stránky práce souvisí s tím, že Kristián Těmín vychází z výše 
zmíněných tří interpretací (R. Kraut, C. Lord, D. Depew), na několika místech je však pouze 
referuje a nevěnuje se pečlivěji rozdílům mezi nimi. V jakých základních bodech se tedy tyto 
interpretace shodují, a v kterých naopak liší?  

Práce bohužel obsahuje i řadu drobnějších nepřesných či zavádějících tvrzení. Některá jsou 
zřejmě způsobena neobratnou formulací či nedostatečnou korekturou (především druhá část by 
zasloužila důkladnější redakci), za jinými se zřejmě skrývá příliš velká poplatnost českému 
překladu bez dostatečného zohlednění originálu či alespoň některých jiných překladů. (Pouze na 
okraj poznamenávám, že na začátku práce je uvedeno, že je v ní použit český překlad Milana 
Mráze, kromě první knihy však jde pochopitelně o překlad Antonína Kříže). Ještě jiná naopak 
mohou vyvolávat pochybnosti, zda Kristián Těmín dobře porozuměl některým důležitým 
Aristotelovým pojmovým rozlišením,  

Na několika místech je například překvapivě použit pojem „účel“. O politickém životě se tak 
na str. 54 říká, že „je totiž pouze účelem pro dosažení volného času“, podobně také na str. 41 je 
politická činnost „pouze účelem“. Na str. 33 se zase dozvíme, že „Aristoteles vylučuje z obce 
všechny části, které jsou pouze příčinou“. A kde by bylo možné v Aristotelově textu najít oporu pro 
tvrzení, že „Aristoteles obhajuje soukromý majetek jako zdroj nebo prostředek blaženosti“ (str. 35), 
nebo že život řemeslníka, rolníka nebo kupce je nutně „prostý ctnosti“ (str. 34)? Je tomu skutečně 
tak, že „podle Aristotela je nejlepší činnost ta, která … přináší největší blaženost“? Je nejlepší 
činnost něco, co blaženost (jakožto něco od této činnosti odlišného) „přináší“, nebo v čem sama 
blaženost spočívá?  

 
Tyto slabší stránky jinak velmi pěkné práce nepochybně do značné míry vyplývají 

z obtížnosti tematizované problematiky. Navzdory tomu by však i bakalářská práce mohla tato 
základní témata Aristotelovy etiky uchopit jasněji. Z těchto důvodů navrhuji hodnocení velmi 
dobře. 

 
 
 
V Radvánově, 29. srpna 2017      Štěpán Špinka 


