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Abstrakt 

Tato práce zkoumá charakter nejlepšího politického zřízení podle Aristotela. 

Věnuje se vylíčení pojmu občana a zřízení obecně, krátce také šestičlenné klasifikaci 

zřízení a následně vlastnímu tématu nejlepšího zřízení a výchově. Práce užívá jako 

primárního textu hlavně pasáže ze III., VII. a VIII. knihy Aristotelovy Politiky. Autor 

práce chce pomocí výkladu těchto textů ukázat, že nejlepší zřízení popisované v VII. a 

VIII. knize je odlišné od nejlepšího zřízení popisovaného v III. knize. Chce představit 

nejlepší zřízení jako obec, která dosahuje nejvyššího dobra a je přirozeným vyústěním 

celé Aristotelovy politické nauky. V práci se řeší dvě hlavní otázky, které podle autora 

vedou k porozumění nejlepšímu zřízení, totiž jaký je rozdíl mezi šestičlenným dělením 

zřízení a nejlepším zřízením a jaký život je nejvhodnější pro život v nejlepší obci. Práce 

se věnuje také výchově v nejlepším zřízení a ukazuje vztah mezi výchovou 

k múzickému umění a životem nejvhodnějším pro nejlepší zřízení. 

Abstract 

 This thesis examines Aristotle’s conception of the best regime. It deals with the 

concept of the citizen and the regime in general, it explores the well-known six-member 

classification of regimes and, finally, it deals with the best regime itself. Focusing 

primarily on the text of Books III, VII and VIII of the Politics we wish to demonstrate 

that the best regime from Books VII and VIII presents a different type of regime 

compared to the one explored in the third book. We want to show the best regime as a 

polis which achieves the highest good and which forms a natural summit of Aristotle’s 

political doctrine. For better understanding of the best regime according to Aristotle, 

the thesis concentrates on two questions: firstly, what difference is between the six 

regimes from the third book and the best regime of Books VII and VIII; and, secondly, 

which life is choiceworthy for living in the best regime? Besides, the thesis deals with 

the problem of education in the best regime and it demonstrates the relationship 

between education, music arts and worthy life in the best regime.  
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1 Úvod 

 Když Aristoteles v první kapitole první knihy Etiky Nikomachovy začíná 

hovořit o dobru jako společném cíli různých činností, přechází velmi rychle od výchozí 

otázky po dobrech k problému nauky, která tato dobra uchopuje. Přitom dospívá 

k poznatku, který může moderního čtenáře poněkud překvapit: nejvyšší dobro 

uchopuje nauka politická, jež je sama ze všech nauk nejvyšší.1 Tento závěr naznačuje 

úzkou souvislost mezi etickou a politickou problematikou, tedy mezi otázkou po 

dobrém životě jednotlivého člověka a jeho uskutečněním v obci. Zdá se přitom, že 

spojitost mezi nejvyšším dobrem, jež má být sledováno, a nejvyšší politickou naukou, 

která je má poznávat, skrývá ještě otázku třetí: po nejvhodnějším politickém rámci, 

v němž lze nejvyššího dobra dosáhnout – tedy otázku po nejlepším zřízení, v němž by 

občané mohli vést nejlepší život. Tuto souvislost výslovně potvrzuje začátek sedmé 

knihy Politiky, podle níž je znalost nejlepšího zřízení podmínkou dobrého života. Cílem 

této práce je odhalit, a to na základě zkoumání Aristotelovy Politiky a na pozadí 

intertextuální souvislosti s Etikou Nikomachovou, co Aristoteles míní nejlepším 

politickým zřízením a jak je vztahuje k nejlepšímu životu. 

 Při zkoumání nejlepší obce narážíme zprvu na problém nejasné struktury 

Aristotelovy Politiky. Naše práce proto bude stát před úkolem vybrat z Politiky pasáže 

relevantní pro naše téma. Nejlepšímu politickému zřízení se věnuje hlavně třetí, šestá 

a sedmá kniha. (Okrajově se o něm zmiňuje i kniha druhá a čtvrtá.) Ve třetí knize 

Aristoteles provádí předběžný výklad o zřízení a obci obecně a zároveň předkládá 

šestičlenné dělení ústav, které rozlišuje tři správné a tři zhoršené ústavy. Pro nás se tím 

klade otázka, zda jedna ze tří ústav, které Aristoteles označuje za správné, odpovídá 

nejlepšímu zřízení. Abychom však mohli tuto otázku zodpovědět, musíme nejprve 

                                                           
1 Podle Aristotela směřuje jak každá věda (techne), tak i praktické jednání (praxis) k nějakému dobru. 

Dobro je totiž to, k čemu vše směřuje (EN. I. 1. 1094a1–6.). Aristotelés tím ukazuje na cíl (telos) lidského 

jednání, které vždy vede k nějakému dobru. A poslední cíl, který je sám o sobě žádoucí, a tedy stojí na 

vrcholu pomyslné pyramidy cílů lidského jednání, je blaženost (eudaimonia, EN. I. 1. 1094a19–24.). 

Podle Aristotela je tedy zjevné, že to je nejvyšší dobro. Aristoteles dále hledá vědu, která by zkoumala, 

co je ono nejvyšší dobro do své podstaty a ke které nauce nebo schopnosti patří, a tvrdí, že takovou 

naukou je nauka politická. Politická nauka je nejváženější a nejvyšší naukou, jíž jsou všechny ostatní 

nauky podřazeny (EN. I. 1. 1094a27–1094b2). 
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pochopit ještě základnější pojmy obce a občana, jak jsou předkládány ve třetí knize 

Politiky; z ní se proto budeme zabývat hlavně prvními osmi a posledními třemi 

kapitolami. Dále se budeme věnovat posledním dvěma knihám Politiky, které 

pojednávají o nejlepším politickém zřízení a výchově v něm. Tam se budeme soustředit 

hlavně na sedmou knihu a prvních šest kapitol knihy osmé. Jelikož předpokládáme – 

jak již vyplývá z úvodního odstavce – úzkou spojitost mezi Politikou a Etikou 

Níkomachovou, budeme se obracet i na některé pasáže z tohoto díla. 

 Již na základě výčtu zde použitých textů může vyvstat otázka, která se později 

ukáže jako klíčová pro naše zkoumání, totiž jaký je vztah mezi výkladem o nejlepším 

zřízení ve třetí knize Politiky a výkladem v posledních dvou knihách. Vztah těchto 

dvou částí je problematický. Zejména není jasné, zda ve třetí knize Aristoteles popisuje 

stejné zřízení, které v knihách VII. a VIII. podrobuje bližšímu zkoumání, nebo zda se 

jedná o dvě zcela odlišná zřízení. Pokud se jedná o dvě různá politická zřízení, lze se 

dále ptát, jaký je jejich vztah. Dalším cílem této práce bude proto odhalit, jaký je 

charakter nejlepšího zřízení z posledních dvou knih a jaký je vztah tohoto výkladu 

k výkladu o nejlepším zřízení z knihy třetí. Bude tedy nutné vyložit pojem obce a 

občana a ukázat, jak se tyto pojmy vztahují k oběma nejlepším zřízením. Záhy se také 

ukáže, že není zcela jednoznačné, který život je pro občany nejlepšího zřízení 

nejžádoucnější, totiž zda je to život politický, nebo život teoretický, a dále jaký význam 

má výchova pro utváření života, který je pro nejlepší obec žádoucí. Přikláníme se zde 

k názoru, že v nejlepší obci je nejžádoucnější život teoretický, tedy život nepolitický. 

Naším úkolem proto bude prokázat, že Aristoteles v sedmé a osmé knize Politiky 

nepokračuje ve výkladu o nejlepším zřízení z knihy třetí. Ukážeme nejen, že obě zřízení 

jsou rozdílná, ale také že nejlepší zřízení ze sedmé a osmé knihy je to opravdové 

zřízení, které svojí hodnotou dokonce přesahuje tři správná zřízení z již zmíněného 

šestičlenného dělení ústav. Úsilí této práce proto bude směřovat k prokázání těchto 

tvrzení a tím k odhalení nejlepšího politického zřízení. Proto je nejdříve nutné začít 

výkladem kapitol ze třetí knihy, které jsou pro takové zkoumání relevantní. Poté se 

zaměříme na zkoumání sedmé a osmé knihy. 
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 Aristotelovu Politiku citujeme podle překladu Antonína Kříže, ovšem první 

knihu citujeme podle překladu Milana Mráze. Pro kontrolu užíváme cizojazyčných 

překladů. Pro řecký text Politiky pak užíváme veřejně dostupnou edici W. D. Rosse. 

Citujeme podle toho času platné normy. Alfabetu přepisujeme bez délek. 

1.1 Dva pohledy na uspořádání knih Politiky 

Výše jsme zmínili, že pořadí knih v Politice je problematické. Proto je nutné 

poukázat na některé interpretace, které se pořadí knih věnují. Werner Jaeger ve 

dvacátých letech dvacátého století předložil interpretaci, která v Aristotelově práci vidí 

zlom. Podle W. Jaegera se Aristoteles v průběhu své filosofické kariéry odklonil od 

idealismu a přisvojil si empiričtější přístup k politickému tématu. Podle W. Jaegra to 

souviselo s odklonem od Platónovy filosofie a vytvořením vlastní metafysiky a 

theologie. Z prvního období by pak pocházely knihy dvě, tři a sedm a osm. 

Z realističtějšího nebo až skeptičtějšího období pak knihy čtyři až šest: 

„Jediný způsob, jak rozluštit tento problém, je přijmout skutečnost, že 

Aristotelovo mínění prošlo vývojem, a rozlišit odkazy [v textu], které se musely 

objevit v rámci starého návrhu nejlepšího zřízení, od těch pozdějších, které 

předpokládají Politiku tak, jak je momentálně řazena. (…) Pokud učiníme 

rozdělní [knih] do dvou skupin podle tohoto principu, pak zjistíme, co 

předpokládají ti, kteří vznášejí námitky vůči současné podobě svazku: knihy 

pojednávající o nejlepším zřízení (II., III., VII. a VIII.) byly původně spojené a 

samostatné.“2  

Specifické postavení pak má kniha první, která v rámci Jaegerova rozdělení nepatří 

nikam. Knihy čtyři až šest tedy W. Jaeger spojuje s Aristotelovou pozdější filosofií. 

                                                           
2 „But the only way to untie the knot is to bear the facts that of Aristotle’s development of mind, and so 

to distinguished the references that must have occurred in the old sketch of the ideal state from the later 

ones, which presuppose to whole Politics, as it now stands. (…) If we make a division into two groups 

on this principle, we find that what is presupposed by the group conflicting with the present state of the 

treatise is that books containing the ideal state (II. III. VII. VIII.) were originally united and 

independent.” JAEGER, Werner Wilhelm. Aristotle: fundamentals of the history of his development. 

Strana 273. 
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Jsou podle něj charakteristické svojí empirickou metodou a zabývají se hlavně 

morfologií již existujících zřízení.3  

Změna tématu a stylu u jednotlivých knih Politiky však nemusí znamenat 

změnu Aristotelovy filosofie, jak se domníval W. Jaeger. Odlišnost jednotlivých knih 

bychom mohli vysvětlit změnou publika, k němuž Aristoteles promlouvá.4 Tím by 

mohla být dobře vysvětlena zejména odlišnost sedmé a osmé knihy: Lze se domnívat, 

že založení obce je téma pro jiné posluchače než předchozí témata v čtvrté až šesté 

knize.  

Existuje však další vysvětlení Aristotelovy motivace pro sepsání sedmé a osmé 

knihy, které je prostší a upozorňuje na něj R. Kraut. Sepsání sedmé a osmé knihy je 

vyvrcholením nauky, která má vést ke správnému životu. Podle R. Krauta je dosavadní 

čtení Politiky ovlivněno myšlenkou, že se jedná o kompilaci jednotlivých knih a témat. 

R. Kraut však tvrdí, že v Politice můžeme sledovat myšlenkový vývoj, který začíná u 

rudimentálních poznatků a pokračuje přes nedokonalost až k tomu nejlepšímu. Zároveň 

se tím řeší, nebo spíše ztrácí, problém pořadí knih. Tradiční uspořádání knih, které sice 

přináší jisté otazníky, vede ale bezpečně od základních tezí Aristotelovy politické 

nauky a popisu jednoduchého společenství v první knize přes kritiky nejlepších zřízení, 

s nimiž přišli Aristotelovi předchůdci, v knize druhé. Ve třetí knize pak Aristoteles 

předkládá předběžné pojednání o všech zřízeních, a to včetně toho nejlepšího. Třetí 

kniha je pak začátkem rozlišení na dobré a špatné zřízení. Kniha čtvrtá až šestá 

poukazuje na nedostatky jednotlivých zřízení, které Aristoteles vyložil v knize třetí. A 

jako poslední v tradičním řazení knih Politiky pak přichází na řadu kniha sedmá a osmá, 

ve které Aristoteles popisuje zřízení, které je nejlepší, jakého lze dosáhnout.5 Pořadí 

ostatních knih čtyři až šest by pak nebylo pro výklad o nejlepší obci nebo pro téma této 

práce stěžejní, protože nejlepší obec již ze své podstaty musí být vyvrcholením 

                                                           
3 KRAUT, Richard. Aristotle: political philosophy. Strana 182. JAEGER, Werner Wilhelm. Aristotle: 

fundamentals of the history of his development. Str. 259–292. 
4 Myšlenka odlišnosti knih na základě odlišného publika, kterému jsou určeny, je jedna z hlavních tezí 

připravované knihy Jakuba Jinka. JINEK, Jakub. Obec a politično v Aristotelově myšlení.  
5 KRAUT, Richard. Aristotle: political philosophy. Str. 185–6. 
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politického a etického zkoumání. K tomuto jednoduššímu vysvětlení, které zastává i 

R. Kraut se kloním. 
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2 Obec a občan 

Ve třetí knize Politiky můžeme hledat základní teze Aristotelovy politické 

nauky. Aristoteles se v ní věnuje pojmu obce (polis), občana (polites) a vykládá již 

zmíněné šestičlenné dělení ústav. Oproti první a druhé knize se ve třetí knize mění 

přístup k probírané látce. Aristoteles se zde nezabývá lepším nebo horším zřízením 

(politeia), nýbrž zřízením obecně. Třetí kniha Politiky je stěžejní pro celé Aristotelovo 

zkoumání, protože se v ní zkoumají zcela principiální otázky: vedle těch právě 

uvedených (kdo je občan a jakou má v obci úlohu, co je to zřízení, jaké má druhy) jde 

zejména o možná nejobtížnější otázku politické nauky, a to kdo má v obci vládnout.6 

Tyto otázky nás vedou právě k otázce po charakteru nejlepší obce. 

Na začátku třetí knihy Aristoteles tvrdí, že ten, kdo chce zkoumat charakter 

zřízení, musí zkoumat obec.7 Zdá se tedy, že pojem obce je nadřazen pojmu zřízení. 

Pojem zřízení můžeme u Aristotela chápat jako druh obce. Pojem obce souvisí 

s pojmem společenství (koinonia), tomuto vztahu se Aristoteles věnuje již v první 

knize Politiky, kde uvádí:   

„Když vidíme, že každá polis je určitým společenstvím a že každé společenství 

je utvořeno pro nějaké dobro (neboť všichni konají všechno pro něco, co se jim 

zdá dobré), stane se zřejmým, že sice všechna společenství směřují k nějakému 

dobru, ale nejvíce a k nejvýznamnějšímu ze všech dober směřuje společenství, 

které je ze všech nejvýznamnější a všechna ostatní v sobě zahrnuje. Je to 

společenství, jež nazýváme polis, a tento typ společenství zveme politickým.“8 

Tím se objasňuje vztah mezi obcí a dobrem. Pojem společenství je určen tím, že 

účastníci společenství jednají společně za účelem, s nímž souhlasí.9 Cílem takového 

                                                           
6 KRAUT, Richard. Aristotle: political philosophy. Str. 357–358. 
7 Pol. III. 1274b32–33. 
8 Pol. I. 1. 1252a1–7.  
9 Již etymologie slova společenství nás vede k tomu, že její členové mají něco společného. A přestože 

Aristotelés předpokládá v koinonii nerovnost mezi jejími členy, platí, že má-li být člověk její součástí, 

musí mít s ostatními něco společného. Stav, kdy mají členové koinonie něco společného, se pokusíme 

vymezit negativně. Lidé, kteří nemají mezi sebou nic společného, stojí vůči sobě ve vztahu cíle a 

prostředku. To se podle Aristotela stává ve zhoršených ústavách, kdy „… jest jak práva, tak i přátelství 

namále, a nejméně jest jich v nejhorší: v tyranidě totiž není přátelství buď žádného, anebo jenom v malé 
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společenství je dobro. Zaměření společenství na naplnění dobrého života, a tedy 

sledování dobra, je jeho hlavním rysem. Obec je pak společenství, kterému je tato 

charakteristika nejvlastnější. Můžeme ji proto nazvat pravým společenstvím, jež má za 

cíl pravé dobro.10 Již v první knize se ukazuje cíl nejlepšího zřízení. Jako druhový 

moment obce bude nejlépe dosahovat dobra. 

V první knize spojuje Aristoteles definici obce se společenstvím, které je 

sestaveno za účelem nějakého dobra;11 ve třetí knize naopak tvrdí, že „obec jest jakési 

množství občanů (politai)“.12 Ve stejné knize definuje také zřízení jako určitý řád těch, 

kteří bydlí v obci (polis).13 Je tedy zřejmé, že pro pojem obce bude stěžejní pojem 

občana. A tak se výklad o obci zaměřuje na výklad o občanu. Z dosavadního výkladu 

se může zdát, že právě pojem občana, jako toho, kdo bydlí v obci, bude důležitý pro 

jednotlivé druhy zřízení. Dokonce se může zdát, že jednotlivé druhy zřízení budou na 

pojmu občana záležet. 

Aristoteles začíná výklad o občanství tím, že odmítne princip, podle něhož se 

občanství člověka váže na místo, které obývá.14 Otroci, metoikové, a do jisté míry i 

ženy a děti žijí v jedné polis s občany, a přitom občany nejsou. Ani držba zákonných 

práv nedělá z člověka občana.15 Aristoteles se tímto negativním výměrem přibližuje 

výměru pozitivnímu: občané mají na rozdíl od ostatních jistou možnost podílu na vládě 

v obci. A tak Aristoteles dochází záhy k tvrzení, že občan je ten, kdo „má účastenství 

v soudu a na vládě“.16 Tento výměr je podle něj příliš úzký, neboť odpovídá spíše 

                                                           
míře. Neboť tam, kde vládnoucí a ovládaný nemají nic společného, není přátelství; a ani práva; ale jest 

tu poměr jako u umělce k nástroji a duše k tělu a u pána k otroku…“ (EN. VIII. 13. 1161a34–1161b3.) 

To podle R. G. Mulgana znamená, že být plnohodnotným členem koinonie znamená podílet se na 

společném účelu, pro který společenství existuje. Člen koinonie musí být chápán a přijímán nezávisle na 

představě cíle a prostředku. To znamená, že člen koinonie musí být považován za cíl sám v sobě 

nezávisle na vztahu cíle a prostředku. Žádný plnohodnotný člen koinonie není členem jenom jako 

prostředek k dosažení cíle, který by mu nebyl vlastní. (MULGAN, Richard. Aristotelova politická teorie: 

úvod do studia politických teorií. Str. 23–24.) 

10 MULGAN, Richard. Aristotelova politická teorie: úvod do studia politických teorií. Str. 21. 
11 Pol. I. 1. 1251a1–7. 
12 Pol. III. 1. 1274b49. 
13 Pol. III. 1. 1274b39. 
14 Pol. III. 1. 1275a5–10. 
15 MULGAN, Richard. Aristotelova politická teorie: úvod do studia politických teorií. Str. 70. 
16 Pol. III. 1. 1275a24. 
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demokratickému zřízení. On ale hledá pojem občana „prostě“, který by nebyl vázán na 

to či ono zřízení. A proto Aristoteles mírně upravuje svůj výměr občana:  

„Kdo se totiž může účastnit úřadu poradního nebo soudního, toho již nazýváme 

občanem té obce, obcí pak, prostě řečeno, nazýváme množství těchto občanů, 

které si dostačuje k samostatnému životu.“17  

Obec je pak podle Aristotela souhrnem občanů, a to takovým, který je 

soběstačný. Výše jsme uvedli, že společenství a obec jako nejlepší společenství má za 

cíl dobro. Zde Aristoteles ztotožňuje toto dobro jako cíl právě se soběstačností. 

Aristoteles ale neodvozuje pojem obce jednoduše od občanů, jak by se mohlo 

zdát z výše uvedeného. Obec je sice určena jako množství členů určitého společenství, 

kteří se zároveň jakožto občané nějakým způsobem podílejí nebo mají možnost podílet 

na vládě nebo rozhodování, ale z pojmu mnohosti občanů nelze ještě jednoduše vyvodit 

existenci obce. Když se Aristoteles ve třetí kapitole třetí knihy věnuje otázce, „kdy se 

má říci, že obec jest ještě táž, a kdy již není táž, nýbrž jiná“,18 připomíná, že obec trvá, 

i když konkrétní členové obce již zemřeli a noví se narodili. Konkrétní občané tedy 

nekonstituují obec.19 Podle Aristotela je to zřízení, nebo ústavní svazek, který 

konstituuje obec. Zřízení poskytuje podle Aristotela obci identitu, protože změna obce 

podle něj znamená změnu zřízení.20 Na začátku čtvrté knihy podává vysvětlení, co 

zřízení je. Zřízení je řád obce, co se týče úřadů a jejich rozdělení. Podle Aristotela 

určuje, která moc v obci je svrchovaná a jaký je cíl jednotlivého společenství.21 Zřízení 

je hlavně řádem, který má řídit obec, co do jejího vnitřního uspořádání i směřování. 

Vztah mezi občany a obcí je tedy vzdálený dnešnímu pojetí státu nebo ústavy, 

která by byla závislá na svých občanech. Tato představa je také odlišná od představ 

teoretiků smluvních států.22 Ale pokud chceme dobře znát pojem obce, musíme se ptát 

                                                           
17 Pol. III. 1. 1275b18–21. 
18 Pol. III. 3. 1276a18–20. 
19 Pol. III. 3. 1276a35–1276b1. 
20 Pol. III. 3. 1276b1–15.   
21 Pol. IV. 1. 1289a17–18. 
22 Viz LOCKE, John. Druhé pojednání o vládě. HOBBES, Thomas. Leviathan aneb látka, forma a 

moc státu církevního a politického. 
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po její příčině. Někteří interpreti zde uvažují o čtyřech klasických aristotelských 

příčinách. Materiální příčinou obce jsou podle takového výkladu občané nebo území. 

Formální příčinou je pak zřízení. Zřízení je vytvořené zákonodárcem, kterého můžeme 

ztotožnit s účinnou příčinou. A jako poslední zbývá příčina účelová a tou je zaměření 

obce k jejímu cíli.23 Ten ale může být pro různé druhy obcí rozdílný. 

2.1 Ctnost dobrého muže a ctnost občana 

 Dále je nutné zkoumat Aristotelův názor na to, jaký je rozdíl mezi občany 

v různých zřízeních. Je to nutné, máme-li pochopit jeho pojetí nejlepšího zřízení a 

občanů v něm. Aristoteles se tomuto tématu věnuje ve čtvrté kapitole třetí knihy 

Politiky, kde si klade otázku, jaký je vztah mezi ctností občana a ctností dobrého muže. 

Podle Aristotela tato otázka souvisí s předešlým zkoumáním.24 Touto tematikou se 

Aristoteles již jednou zabýval v Etice Nikomachově v páté kapitole páté knihy, kde 

pojednává o spravedlnosti. Je vhodné připomenout, že se zde Aristoteles zmiňuje o 

rozdílu mezi ctností dobrého člověka a dobrého občana v momentě, kdy pojednává o 

rozdílu mezi spravedlností jako ctností a jinými druhy spravedlnosti.25 V prvním 

případě jde o dokonalou ctnost, které užíváme vůči někomu jinému. Spravedlnost je 

ctnost, která spočívá v dodržování zákona, který apeluje na celou ctnost:  

„… zákon totiž přikazuje žít podle každé ctnosti a každou špatnost zakazuje; 

celou tu ctnost vytvořit pak jest úkolem zákonných předpisů, které řídí veřejnou 

výchovu; později bude třeba objasnit, zda výchova soukromá, podle které jest 

člověk dobrý prostě, náleží nauce politické, či jiné, neboť není to snad totéž, 

být dobrým člověkem a být dobrým občanem vůbec.“26  

Zde Aristoteles poprvé klade výslovnou otázku, zda je ctnost dobrého občana a 

dobrého muže odlišná.  

Výklad třetí knihy Politiky pokračuje uvedením příkladu s lodníky, mezi nimiž 

jsou podle Aristotela rozdíly, protože každý vykonává určitý specifický druh lodnické 

                                                           
23 MILLER, Fred. Aristotle's Political Theory. The Stanford Encyclopedia of Philosophy. 
24 Pol. III. 4. 1276b16–20. 
25 EN. V. 4, 5. 
26 EN. V. 5. 1130b22–29. 
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práce – jsou si nerovní, protože jedni velí a druzí poslouchají rozkazy. Je jim však něco 

společného: všichni mají stejný úkol a cíl – dobrou plavbu. Stejně tak občané jsou podle 

Aristotela sobě nerovní, ale všichni mají stejný úkol – blaho společenství. Proto podle 

Aristotela ctnost občana musí mít vztah ke zřízení obce.27  

Analogie občanů a lodníků je ale nejasná. Co je shodným úkolem všech 

občanů? R. Kraut tvrdí, že to je zachování zřízení své obce.28 Jako „zachování“ zřízení 

obce překládáme pojem σωτηρία,29 což by se dalo přeložit jako spása nebo též 

zachování. Spásou zde Aristoteles může myslet spásu od něčeho, a pak tedy poukazuje 

na neustálou možnost vnějšího napadení nebo vnitřního rozvratu obce. Pokud 

přijmeme tuto interpretaci, můžeme souhlasit s Krautem, že úkol, a tedy i ctnost 

každého jedince jakožto občana je zachovávat zřízení obce.  

Vzhledem k pluralitě zřízení nebude ctnost občana jedna, na rozdíl od ctnosti 

muže, který je ctnostným nazýván z hlediska jedné dokonalé ctnosti. Aristoteles dále 

také ukazuje, že ctnost dobrého občana v nejlepším zřízení musí mít všichni, ale to 

podle něj neznamená, že jsou všichni ctnostní z hlediska správného života každého 

jedince. Všichni totiž nemohou být dokonalí – stejní, a tedy dosahovat ctnosti jako 

nejlepší muži.30 V obci obecně tedy musí mít podle Aristotela všichni ctnost 

občanskou, ale je nemožné, aby byli všichni ctnostní prostě. To by znamenalo, že 

neexistuje žádné zřízení, kde by všichni občané žili ctnostný život co do ctnosti 

dobrého muže. Aristoteles ale ve čtvrté kapitole Politiky přichází s následujícím 

tvrzením: 

„Neboť ctnost dobrého občana musí mít všichni – tak totiž obec nutně je 

nejlepší –, jest však nemožno, aby všichni měli ctnost dobrého člověka, není-li 

nutno, aby všichni občané v řádné obci byli dobří lidé.“31 

                                                           
27 Pol. III. 4. 1276b20–1276b30. 
28 KRAUT, Richard. Aristotle: political philosophy. Str. 362–3. 
29 Pojmu σωτηρία (soteria) se věnuji také proto, že v českém překladu Politiky se A. Kříž vyhýbá 

doslovného překladu a překládá, že úkolem občanů je: „blaho společenství“ (1276b29), což je minimálně 

diskutabilní ve srovnání s jinými překlady a samotným řeckým textem. 
30 Pol. III. 4. 1276b35–42.  
31 Pol. III. 4. 1276b31–1277a5. 
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Toto Aristotelovo vyjádření je překvapivé. Aristoteles jím tvrdí, že v obci nemusí být 

všichni občané ctnostní co do ctnosti dobrého muže, pokud to není nutné. V pojednání 

o nejlepším zřízení v sedmé a osmé knize Politiky pak tvrdí, že nejlepší zřízení je 

takové, ve kterém jsou všichni občané ctnostní. Tuto mírnou názorovou inkoherenci 

lze překonat následující úvahou, kterou předkládá i R. Kraut. Musíme rozlišit to, čeho 

chce Aristoteles v jednotlivých knihách dosáhnout. Ve třetí knize Aristoteles nehledá 

zcela nové politické zřízení, které lze založit od základů. Aristoteles ve třetí knize 

pojednává o jednotlivých druzích zřízení a způsobu organizování veřejného života. 

Aristoteles se pohybuje v mezích tradičního pojetí politického života. To znamená, že 

zřízení, o kterých pojednává ve třetí knize a která jsou tradičními typy ústav, nemohou 

vytvořit takové společenství, které by splňovalo ideál, na kterém stojí nejlepší politické 

zřízení popisované v sedmé a osmé knize, totiž jednotu občanské ctnosti a jednotu 

ctnosti dobrého muže.32  

2.2 Vláda občanská a nárok na střídání vládců a ovládaných 

Aristoteles se při výkladu o občanu nespokojí s analogií lodníků. Občan 

v jakémkoliv zřízení má svoji občanskou ctnost, která spočívá v zachování zřízení obce 

a účasti v poradním nebo soudním orgánu, ale Aristoteles výměr občana dále rozvíjí: 

„Ale přece to bývá chváleno, dovede-li někdo, jak vládnout, tak dobře poslouchat.“33 

Občanská ctnost tkví ve schopnosti správně změnit svoji roli v obci, tedy jak dokázat 

vládnout, tak být ovládaný.  

Abychom toto pojetí dobře pochopili, je třeba si uvědomit, že jím Aristoteles 

navazuje na své tvrzení z první knihy Politiky. Podle něho je ve většině obcí 

s občanskou vládou běžné střídání ovládajících a ovládaných, a to proto, že takové obce 

usilují o rovnost, oproti přirozené vládě muže nad ženami, dětmi a nad otroky.34 Toto 

tvrzení tudíž poskytuje Aristotelovi základ pro řešení otázky, jež nakonec vede 

                                                           
32 KRAUT, Richard. Aristotle: political philosophy. Str. 365–366. Kraut z výkladu o rozdílu mezi ctností 

občanskou a ctností dobrého muže přechází k sedmnácté a osmnácté kapitole třetí knihy, kde Aristotelés 

ospravedlňuje královskou vládu lepších nad horšími. Kraut tyto výklady spojuje a tvrdí, že Aristotelés 

již ve čtvrté kapitole předznamenává takový výklad, když tvrdí, že ctnost dobrého muže je přístupna 

pouze hrstce jedinců, kteří pak jsou pro svoji zdatnost schopni vést správu obce.  
33 Pol. III. 4. 1277a28–29. 
34 Pol. I. 12. 1259a37–1259b7.  
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k uvedenému pojetí občanské ctnosti. Otázka zní, jaký je poměr mezi ovládajícím a 

ovládaným, či – přesněji – proč v obci jeden vládne a jiný je ovládán. Předpokládá se 

přitom tvrzení první knihy, podle něhož „… vláda pána nad otroky a vláda politická 

nejsou totéž a … ne všechny druhy vlády jsou si navzájem rovné.“35 Vláda občanská, 

tedy vláda nad svobodnými, má podle Aristotela tohoto nároku dosahovat pomocí 

střídání vládců a ovládaných. To je důvod, proč dobrý občan má podle Aristotela umět 

jak poslouchat, tak i vládnout a rozumět vládě nad svobodnými lidmi z obou těchto 

stran.36 

 Aristoteles však ještě před vymezením občanské ctnosti jako schopnosti být 

ovládán i vládnout uvádí: „Ale snad ctnost řádného občana a řádného muže bude táž 

alespoň u některého jednotlivce? Tvrdíme přece, že zdatný vládce jest dobrý a 

rozumný, občan však, že není nutně rozumný.“37 Podle Aristotela tedy někteří lidé 

převyšují jiné, a právě ti lepší jsou pak v obci vládci, protože vynikají nad ovládané. 

V tomto úryvku Aristoteles tvrdí, že vládnoucí je oproti ovládanému dobrý (agathos) 

a rozumný (fronimos). To ospravedlňuje vládu nad ostatními občany, kteří nemusí být 

nutně rozumní. Odtud vyplývá, že ovládaný těmito kvalitami, které Aristoteles 

zmiňuje, patrně nevyniká. Na závěr čtvrté kapitoly se pak Aristoteles opět věnuje 

rozdílu mezi vládcem a ovládaným a vysvětluje jej pomocí přirovnání k výrobci píšťal: 

„Rozumnost (fronesis) jest ctnost, která náleží jedině vládci. Neboť ostatní 

ctnosti, zdá se, musí být společné poddaným i vládnoucím, ctností poddaného 

však není rozumnost, nýbrž pravdivé mínění; poddaný je totiž jako výrobce 

píšťal, vládnoucí jako pištec, který jich užívá.“38 

Také odtud, stejně jako z předchozího úryvku, vyplývá, že rozumnost jako ctnost je to, 

co odlišuje vládce od ovládaného. Zároveň Aristoteles přirovnává ovládané 

k výrobcům píšťal a vládnoucí k hráčům na píšťalu. Toto přirovnání může souviset s 

přirovnáním z Ústavy, kde Platon tématizuje otázku pravdivého mínění, které výrobce 

                                                           
35 Pol. I. 7. 1255b16–17.  
36 Pol. III. 4. 1277b14–16. 
37 Pol. III. 4. 1277a14–16. 
38 Pol. III. 4. 1277b25–31. 
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nějaké věci získává od jejího uživatele. Ten sděluje výrobci, co je na výrobku – v tomto 

případě píšťale – špatné, a výrobce toto mínění přejímá a vyrábí píšťalu podle něho a 

podle potřeb pištce.39 Přirovnání poddaného k výrobci píšťal a vládnoucího k hráči pak 

má pravděpodobně ukazovat právě na to, že rozumnost, která náleží vládci, má 

ovládaný za úkol správně poslouchat a chápat ji jako pravdivé mínění. Z toho lze 

vyvozovat, že ctnost dobrého čili rozumného muže předurčuje toho, který ji má, 

k vládě v obci. 

Občanská ctnost je ale právě schopnost být jak ovládaný, tak ovládající. To by 

pro pojednání o nejlepším zřízení v VII. a VIII. knize, kde je vysloven požadavek, aby 

byli ctnostní všichni občané, znamenalo, že zde Aristoteles klade všem občanům za 

úkol dosáhnout právě takové ctnosti, aby byli schopni vládnout. S tímto by byla rovněž 

v souladu Aristotelova zmínka, že ovládající musí být vzděláváni v ctnostech, 

v kterých pak vynikají nad ostatními.40 V nejlepším zřízení pak musí být takto vzděláni 

všichni občané. Aristoteles tak ukazuje na nejlepší politické zřízení jako na zřízení, ve 

kterém všichni občané dosahují ctnosti dobrého muže. Z definice občana nejlepšího 

zřízení je tedy jasné, že rozdíl mezi vládcem, který obecně splňuje požadavek na 

ctnostný život muže, a občanem, který sice může vynikat občanskou ctností, ale není 

ctnostný jako muž, se vytrácí. V nejlepším zřízení musí být všichni občané ctnostní 

jako muži a tím se pak liší jejich ctnost občanská, protože všichni jsou schopni vládnout 

jako ti nejlepší. To je pravý důvod, proč musí docházet k výměně rolí mezi ovládajícími 

a ovládanými.41 Zdá se tedy, že co do ctnosti občana můžeme ve třetí knize Politiky 

hledat nejlepší zřízení, ovšem nejlepší zřízení co do ctnosti dobrého muže musíme 

hledat v knize VII. a VIII.  

To by pak znamenalo, že se v pojednání o nejlepším zřízení ve třetí knize 

nejedná o občany, anebo že jejich občanství je v nějakém smyslu nedokonalé. Tento 

výklad tudíž předpokládá rozlišení různých pojmů vlády. Ve třetí knize občané nejsou 

                                                           
39 Resp. X. 601 d–e.  
40 Pol. III. 4. 1277a21–22. 
41 KRAUT, Richard. Aristotle: political philosophy. Str. 366–367. 
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občany dokonale, protože nemají skutečné vládní schopnosti. Oproti nim ti, kteří 

vynikají zejména rozumností nad ostatní, vládnou jako dokonalí občané. 
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3 Zřízení obecně a dva druhy nejlepšího zřízení  

Pro další zkoumání je vhodné objasnit Aristotelův pojem zřízení obce, abychom 

mohli zkoumat rozlišení mezi nejlepším zřízením obecně a nejlepším zřízením za 

existujících podmínek. Obecný výměr zřízení (politeia) podává Aristoteles ve třetí 

kapitole třetí knihy Politiky, kde uvádí: 

„Jelikož je polis společenstvím občanů v nějakém zřízení, změní-li se zřízení a 

je-li pak jiného druhu, děje se totéž i s polis. Můžeme to srovnat se sborem, 

který může jednou vystupovat v tragédii a podruhé v komedii, a bude se lišit 

svou povahou, i když celou tu dobu je složen z týchž osob.“42  

Oproti prvnímu odstavci první knihy Politiky je toto vymezení ze třetí knihy ryze 

praktické a zaměřené na dělení jednotlivých zřízení, které se mohou v čase 

proměňovat. Připomeňme si, jak v první knize Aristoteles vymezuje obec. Vymezuje 

ji jako společenství, které je uskutečněno pro nějaké dobro. To podle Aristotela 

znamená, že všechna společenství směřují k dobru. K nejvyššímu dobru směřuje obec 

jako občanské společenství.43 Obec je tedy podmínkou naplnění dobra. Vymezení 

z první knihy nejenom definuje obec, ale zároveň ho lze interpretovat tak, že vykládá 

cíl politického společenství a poukazuje na nejvýznamnější společenství čili nejlepší 

zřízení, které směřuje k nejlepšímu dobru.  

 Další Aristotelovu definici můžeme hledat na začátku čtvrté knihy, kde tvrdí, 

že zřízení je „řád pro obce k rozdělení mocenských úřadů a k určení panovníka a cíle, 

k němuž společenství směřuje“.44 R. G. Mulgan k tomu dodává, že pojem zřízení 

zahrnuje spojení dvou momentů: mravního a institucionálního. Řekové sami však tyto 

aspekty jasně nerozlišovali. K zřízení pro ně patřil i způsob života a ideály, které 

způsob života vyjadřuje. Rovněž Aristoteles užívá pojmu „zřízení“ v širším smyslu a 

připomíná tím nedělitelné spojení instituce a společenských hodnot.45  

                                                           
42 Pol. III. 3. 1276b1–6. Záměrně neuvádím Křížův překlad pro jisté nejasnosti a držím se překladu R. 

G. Mulgana, který do češtiny přeložil M. Mocek (MULGAN, Richard. Aristotelova politická teorie: 

úvod do studia politických teorií. Str. 72). 
43 Pol. I. 1. 1252a1–6. 
44 Pol. IV. 1. 1289a15–18. 
45 MULGAN, Richard. Aristotelova politická teorie: úvod do studia politických teorií. Str. 73. 
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 Aristotelova klasifikace zřízení ve třetí knize je šestičlenná. Je postavena na 

dvou kritériích, a to velikosti občanského tělesa a zájmu vládců o obecný prospěch. 

Aristoteles určuje tři správné a prospěšné zřízení a analogicky k nim i tři jejich odrůdy, 

jež jsou špatné. Typy zřízení jsou následující: království (basileia) – vláda jednotlivce 

s ohledem na společný zájem, aristokracie (aristokratia) – vláda několika s ohledem 

na společný zájem, politeia (politeia) – vláda mnoha s ohledem na společný zájem, 

tyranida (tyrannis) – vláda jednotlivce ve svém vlastním zájmu, oligarchie (oligarchia) 

– vláda několika ve vlastním zájmu, demokracie (demokratia) – vláda mnoha ve svém 

vlastním zájmu.46 I přesto, že Aristoteles do jisté míry toto rozdělení za účelem dalšího 

zkoumání modifikuje, vždy se k němu vrací jako k základnímu dělení. Je potřeba 

připomenout, že toto dělení musíme chápat spíše jako škálu než jako jasně definované 

varianty zřízení, které by byly připraveny k aplikaci na skutečná zřízení. Jde o typy, 

které nelze jednoduše ztotožňovat s konkrétními státy. 

 I přesto, že z tohoto rozlišení je zřejmé, která zřízení jsou lepší než jiná, není 

stále jasné, které je z tohoto výběru nejlepší. Aristoteles tvrdí, „… že kdykoliv vládne 

jeden nebo několik málo mužů pro obecný prospěch, jsou to nutně ústavy správné…“.47 

Dále Aristoteles dodává: „Jeden totiž nebo několik málo mužů může snadno ctností 

vynikat, aby jich však více bylo dokonalých v každé ctnosti, jest již nesnadno…“48 

Odtud vyplývá, že aristokracie nebo království jsou privilegované oproti politei. Podle 

R. Krauta Aristoteles tvrdí, že království nebo aristokracie je lepší než politeia vždy, 

když existuje někdo, jehož ctnost a obecně schopnost vládnout je lepší než u ostatních: 

ten si pak zaslouží být králem. Politeia je lepší, pouze pokud v obci není nikdo, kdo by 

vynikal takovými královskými schopnostmi. Aristoteles podle R. Krauta tvrdí, že i 

přesto, že v obci není natolik schopný jedinec, měla by obec směřovat právě ke 

království nebo aristokracii. Otázka pak zní, proč je zřízení s co nejmenším počtem 

vládců lepší.49  

                                                           
46 Pol. III. 7. 1279a32–1279b10. Zároveň lze Aristotelovo šestičlenné dělení interpretovat odlišně. Viz 

KRAUT, Richard. Aristotle: political philosophy. Str. 412. 
47 Pol. III. 7. 1279a26–27. 
48 Pol. III. 7. 1279a39–1279b2. 
49 KRAUT, Richard. Aristotle: political philosophy. Str. 416. 
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Pokud bychom chtěli argumentovat, že král je králem proto, že je 

nejctnostnější, musíme se vyrovnat s tvrzením jedenácté kapitoly, podle něhož 

množství se může spojit a dosahovat mnohem vyšších kvalit než jednotlivec, a to i 

přesto, že jednotlivci „nejsou správní muži“, čili nejsou dostatečně ctnostní.50 Takové 

tvrzení jasně mluví ve prospěch politeie, a tedy i velkého množství vládců. R. Kraut 

vykládá Aristotelův názor následovně. Podle Aristotela je v obci mnoho těch, kteří 

nerozumí podstatě správného lidského života. V prostředí polis, kde vládne více než 

jeden občan, se sice sleduje společné dobro, ale takové, jež není plnou realizací 

lidských schopností, nýbrž pouze aktualizací schopností nižších. Je to přesně ten druh 

schopnosti, kterou má Aristoteles na mysli, když mluví o ctnosti občana. Pro blaho 

všech by ovšem bylo nejlepší, aby vládl ten, kdo plně rozumí nejlepšímu životu a 

zároveň kdo je uznávaný jako ten, kdo takovou moudrostí oplývá. 51 Vládne-li větší 

počet osob, pak mohou být sice ctnostní jako občané, ale nikdy nebudou ctnostní jako 

dobří muži.  

Nelze tedy tvrdit, že čím menší počet vládců, tím je společenství lepší. Podle 

Aristotela nezáleží na počtu vládců, ale na jejich kvalitě co do ctnosti. Výše jsme 

citovali úryvek, ze kterého jasně vyplývá, že vládce co do rozumové ctnosti předčí 

ovládané. A právě od této zásady se odvíjí jeho pozice.52 Aristoteles předpokládá, že 

takových občanů, kteří budou schopni vládnout jako nejlepší, bude méně než těch, kteří 

takových kvalit nedosahují. Takové království je tedy ovládané těmi, kteří jsou zcela 

ctnostní; musí jich být málo nebo jeden a jejich moc musí být nerovně rozdělena.   

 To, že království a aristokracie jsou nejlepší zřízení, tvrdí Aristoteles ve třetí 

knize dokonce výslovně: „… podle našeho mínění jsou tři správné ústavy a z nich nutně 

nejlepší jest ta, která jest spravována muži nejlepšími…“53 Ve čtvrté knize opakuje 

tento názor, když své předchozí zkoumání ze třetí knihy shrnuje slovy: „… o 

                                                           
50 Pol. III. 11. 1281a49–1281b20. 
51 KRAUT, Richard. Aristotle: political philosophy. Str. 416–417. 
52 Pol. III. 4. 1277b25–31. 
53 Pol. III. 18. 1288a33-34. 
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aristokracii a o království jsme již promluvili – neboť činit předmětem zkoumání 

nejlepší ústavu jest totéž jako mluvit o těchto jménech; …“54  

 V tomto bodě zkoumání se najednou zcela ukazuje palčivost otázky po vztahu 

těchto politických zřízení, která Aristoteles považuje za nejlepší, a výkladu ze sedmé a 

osmé knihy. Někteří interpreti, mezi ně patří i R. G. Mulgan, tvrdí, že výklad ze sedmé 

a osmé knihy je totožný s výkladem ve třetí knize.55 I on přiznává, že tento výklad 

může vyvolávat jisté nejasnosti. Podle něj typ občanů, kteří jsou ochotni se nechat 

ovládnout těmi, kteří jsou ctnostnější a schopnější, vyhovuje i nárokům obce 

popisované v sedmé a osmé knize. Pak by se jednalo o stejnou aristokracii, jakou 

popisuje Aristoteles ve třetí knize.  

Podle Mulgana je za prvé rozhodující, že Aristoteles na počátku čtvrté knihy 

tvrdí, že jsou dvě formy nejlepšího státu, kde je veškerá moc v rukou ctnostných.56 Za 

druhé je ve třetí knize popisován typ obyvatelstva vhodný pro aristokracii jako lid, 

který mohou spravovat svobodné osoby, jež jsou samy sobě vůdci, protože mají 

schopnost a ctnost, které jsou vyžadovány pro politickou vládu.57 Podle Mulgana stát 

popisovaný v knize VII. a VIII. těmto požadavkům vyhovuje. Rozdíly, které existují 

mezi oběma zřízeními nejsou podle něj tak příkré, jak se dříve myslelo. Odmítá výklad, 

podle něhož Aristoteles ve třetí knize omezuje vlastnictví úplné ctnosti na několik málo 

mužů, zatímco v sedmé knize připouští pro obec velký počet cnostných mužů. Podle 

Mulgana se může Aristotelovo tvrzení, že v nejlepším státě má být celé občanské těleso 

ctnostné, týkat pouze jeho vládnoucí části. Zároveň odmítá názor, že ve třetí knize je 

ve výkladu o nejlepším zřízení rozdíl mezi vládci a ovládanými považován za trvalý, 

zatímco v sedmé knize za předmět střídání (v sedmé knize se totiž podřízení po 

absolvování vojenské služby sami stávají způsobilými k vládnutí). 

 Mulgan upozorňuje na Aristotelův popis aristokracie jako zřízení, v němž jsou 

sice ostře odděleni ovládající a ovládaní, ale ani přesto neexistuje náznak toho, že je 

                                                           
54 Pol. IV. 1. 1289a31–33. 
55 MULGAN, Richard. Aristotelova politická teorie: úvod do studia politických teorií. Str. 127. 
56 Pol. IV 2. 1289a30–33. 
57 Pol. III. 17. 1288a9–11. 
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tím vyloučena možnost přechodu z jedné třídy do druhé. Podle Mulgana jsou si obě 

zřízení podobná v tom, že mají politickou vládu, ale nestřídá se v nich vládnoucí a 

ovládaní, kromě případu, kdy se vládcové učí tím, že jsou ovládáni.58  

Otázku prozatím musíme nechat otevřenu. Jaký je přesně rozdíl mezi nejlepším 

zřízením ze třetí knihy Politiky, tedy královstvím či aristokracií, a nejlepším zřízením 

ze sedmé a osmé knihy, bude zřejmé až po výkladu o nejlepším zřízení na základě 

právě těchto dvou knih. Zřejmé ale již je, že rozdíl ve ctnosti mezi občany v rámci obou 

nejlepších zřízení dokládá jisté rozdíly mezi jednotlivými zřízeními. Království a 

aristokracie stojí na faktu, že jeden nebo velmi malý počet zcela výjimečných vládců 

vládne nad ostatními. Tento model je nápadně blízký Platónově Ústavě, kde vládnou 

filosofové králové. Naopak v nejlepším zřízení, které popisuje Aristoteles v knize VII. 

a VIII., bude mnohem dokonaleji naplňována občanská ctnost jako schopnost ovládat 

a být ovládán. To nás již přivádí k myšlence, že v nejlepším zřízení bude vládnout více 

občanů. Jaká je tedy přesně struktura nejlepšího zřízení, budeme zkoumat v následující 

kapitole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
58 MULGAN, Richard. Aristotelova politická teorie: úvod do studia politických teorií. Str. 127 a 128. 
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4 Nejlepší politické zřízení 

 Oproti čtvrté, páté a šesté knize Politiky stojí čtenář na začátku sedmé knihy 

před novým tématem, které pouze částečně navazuje na knihu třetí. Aristoteles začíná 

vyjádřením:  

„Ten, kdo hodlá zkoumat o nejlepší ústavě, jak náleží, musí nejprve určit, jaký 

život je nejžádoucnější. Neboť dokud to není zjevno, nemůže být zjevno, která 

ústava jest nejlepší.“59  

V tomto vyjádření nastiňuje Aristoteles program pro následující dvě knihy. S užitím 

moderního pojmosloví bychom mohli říci, že se na začátku této knihy částečně mění 

diskurs. Aristoteles se vrací k tématu nejlepšího života a opouští systematické 

pojednání o úřadech jednotlivých zřízení, které představuje v šesté knize. Aristotelova 

nejlepší polis je v sedmé knize líčena jako utopický projekt, který lze založit zcela nově 

a od začátku. K tomu je zároveň nutné, aby noví obyvatelé měli stejné vědění o tom, 

co je správný život a vytvořili takové instituce, které budou zachovávat takovéto pojetí 

života i pro budoucí generace. Obyvatelé nové obce budou pravděpodobně svobodně 

opouštět své dosavadní domovy a přicházet do nové obce, a to proto, aby sdíleli své 

pojetí nejlepšího života. Přijdou do nově založené obce i s rodinami a budou vštěpovat 

zásady ctnostného života svým dětem, aby zachovali právě takové pojetí života. Takto 

nastiňuje R. Kraut situaci, před kterou čtenář na začátku sedmé knihy stojí.60 Je tedy 

zřejmé, že jde o svébytný projekt, který nemá za cíl transformovat již existující zřízení 

nebo obce, ale založit novou ideální obec.  

4.1 Nejlepší zřízení jako obec podle přání 

Aristoteles se ve čtvrté kapitole sedmé knihy, vyjadřuje o nejlepším zřízení jako 

o zřízení, „které má být sestaveno podle přání“.61 Toto vyjádření bychom mohli 

interpretovat tak, že celkový plán nejlepšího zřízení, který v sedmé a osmé knize 

Politiky přednáší, je nejlepší možný. Podmínky, které jsou pro vytvoření nejlepšího 

zřízení esenciální, jsou tedy možné. Jako další argument pro tvrzení, že se v sedmé a 

                                                           
59 Pol. VII. 1. 1323a15–18. 
60 KRAUT, Richard. Aristotle: political philosophy. Str. 196. 
61 Pol. VII. 4. 1325b36 
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osmé knize jedná o uskutečnitelný návrh, lze vzít i tvrzení prvních dvou vět sedmé 

knihy, které jsem citoval výše, kde Aristoteles tvrdí, že nejprve je nutné zkoumat 

nejlepší život, abychom mohli zkoumat nejlepší zřízení. To dále Aristoteles dokládá 

myšlenkou, že nejlépe by se měli mít ti, kteří žijí v obci, která je nejlépe spravována za 

daných podmínek čili ne pouze hypoteticky.62 Tím zároveň Aristoteles tvrdí, že jiné 

než uskutečnitelné zřízení, nemá smysl zkoumat.63 Aristotelův návrh je návrhem pro 

politika či zákonodárce (politikos, nomothetes), který by prakticky mohl mít možnost 

právě takové politické zřízení uskutečnit nebo radit těm, kdo takovou moc mají. 

Zákonodárce má podle Aristotela jasný úkol: „Úkolem dobrého zákonodárce jest 

hledět k tomu, jak by se obec a její druh lidí a každé jiné společenství mohly účastnit 

dobrého života a blaženosti, pokud jest jim možno.“64. R. Kraut dodává, že 

zákonodárce je někdo, kdo zkoumal politiku, je obeznámen s etickými tématy tak, jak 

je Aristoteles pojímá, a zároveň zná soudobé řecké politické systémy. Podle Krauta 

sice není zcela zřejmé, jaký je vztah zákonodárce a obce, ale pravděpodobně se nejedná 

o občana, nýbrž o zakladatele obce, který poskytne obci nejenom zákony, ale určí i cíle 

a strukturu obce. R. Kraut si myslí, že zákonodárce v Aristotelově pojetí má poskytnout 

obci své znalosti, založit ji a pak opustit.65  

 Pokud je naším cílem ukázat, jaká je podoba nejlepšího zřízení, je vhodné vyjít 

právě od tvrzení, že zde popisovaná obec je obcí „podle přání“. Aristoteles toto spojení 

uvádí na začátku kapitoly, která se věnuje počtu obyvatel. První tři kapitoly sedmé 

knihy se totiž nevěnují tématu založení nejlepší obce. Shrnují spíše nároky na jedince, 

který má být právoplatným občanem takové obce. Tomuto tématu se ale budeme 

věnovat později. Není náhodou, že Aristoteles začíná výklad o přírodních podmínkách 

ve čtvrté kapitole vyjádřením o uskutečnitelnosti nejlepšího zřízení. Dodává totiž, že 

nejlepší zřízení nemůže být uskutečněno bez vnějších prostředků. Stejně tak jako jiní 

řemeslníci musí mít dostatek prostředků k tomu, aby mohli dobře vykonávat své 

řemeslo, tak i zákonodárce musí mít správné prostředky k tomu, aby mohl ustanovit 

                                                           
62 Pol. VII. 1. 1323a15–20. 
63 ARISTOTLE. Politics: Books VII and VIII. Str. 76. 
64 Pol. VII. 2. 1325a8–11. 
65 ARISTOTLE. Politics: Books VII and VIII. Str. 66.  
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nejlepší zřízení.66 Nejlepší zřízení je tedy unikátní díky dokonalosti přírodních 

podmínek a schopností zákonodárce. Zároveň je nutné, aby občané jako materiál, 

z něhož zákonodárce buduje nejlepší obec, byli nejlepší. Již z prvních vymezení 

nejlepší obce, které Aristoteles činí na začátku sedmé knihy, je zřejmé, že se jedná o 

zřízení, ve kterém občané budou dosahovat eudaimonie. Na občany tedy není nutné při 

ustanovení podmínek nejlepšího zřízení brát takový zřetel, protože dosažení blaženosti 

a správného života není stav, ale probíhající činnost – občané se mohou do jisté míry 

v nejlepším zřízení měnit. A zároveň občané v nejlepší obci projdou složitou 

výchovou, což znamená, že zákonodárce počítá s procesem vzdělávání k ctnosti a 

správnému občanství. Při pokusu definovat nejlepší obec tedy můžeme vyjít od 

podmínek, které lze označit za přírodní čili takové, které nenáležejí do sféry lidského 

jednání nebo vzdělávání a nejsou na něm ani závislé. Jedná se o počet obyvatel v obci 

a geografickou situaci. Takové podmínky již nepředpokládají změnu a můžeme tvrdit, 

že jsou neměnnými nezbytnostmi pro nejlepší obec. 

4.2 Podmínky pro vznik nejlepší obce 

 V kapitolách čtyři až šest se Aristoteles vyjadřuje k problematice počtu 

obyvatel a strategické polohy obce vůči okolnímu terénu a přístupu k moři. Velikost 

obce a počet obyvatel Aristoteles probírá ve vztahu k úkolu nelepší obce. Podle něj 

není nutné hledat konkrétní počet jedinců, ale: „má se přihlížet spíše k možnosti“.67 To 

podle Aristotela znamená, že obec má být uspořádána tak, aby dokázala co nejlépe 

vykonávat svůj úkol (ergon). Občané obecně, bez ohledu na to, v jaké obci žijí, mají 

zachovávat obec, starat se o její zdar – stejně jako lodníci se starají o zdar plavby.68 

Aristoteles na konci čtvrté kapitoly uvádí jasný výměr velikosti obce: „nejlepším 

vymezením obce je nejvyšší míra obyvatelstva, která zaručuje soběstačný život, ale jest 

přehledná.“69 Aristoteles se vyjadřuje tak, že je potřeba jistého omezení, které zajistí, 

že obec nebude moc veliká, a tedy neovladatelná. A to proto, že ten, kdo v obci vládne, 

musí vykonávat i soudcovství a pro správné rozdělování úřadů a spravedlivé 
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vykonávání soudcovské povinnosti je nutné, aby se občané znali. Správa příliš velké a 

nepřehledné obce je věc božská a není v lidské moci zvládnout velký počet obyvatel. 

Aristoteles omezuje počet obyvatel i z druhé strany. Nejlepší obec podle něj není 

nejlepší, pokud v ní nežije tolik obyvatel, aby byla soběstačná.70 Aristoteles zde myslí 

pravděpodobně samostatnost materiální a dostatečný počet obyvatel znamená 

dostatečný počet řemeslníků, otroků a občanů, aby ideální obec nemusela příliš 

obchodovat. Samu mez, která množství obyvatel reguluje, „lze vypozorovat ze 

skutečnosti“.71 Neurčitost Aristotelova návrhu kontrastuje s Platónovou snahou o 

detailní vylíčení v Zákonech:72 Aristoteles pouze ukazuje cestu, jak dosáhnout 

nejlepšího možného zřízení a nepředstavuje konkrétní obec. 

 Soběstačnost jako míra platí i pro území (chora). Podle Aristotela musí být 

území nejlepší obce soběstačné čili musí poskytovat dostatek plodin a musí být 

dostatečně rozsáhlé. A to nejenom pro uspokojení materiálních potřeb, ale také proto, 

aby obyvatelé mohli ve volném čase žít svobodně a uměřeně. Pokud se totiž občané 

nevěnují politické činnosti, měli by se věnovat músice. Tomuto tématu se budeme 

věnovat při výkladu osmé knihy, kde je tento motiv ústředním tématem třetí až sedmé 

kapitoly. 

 Tvar území je podle Aristotela snadné určit: musí vyhovovat vojenským i 

hospodářským a politickým cílům. Musí být vhodné k hájení, ale musí také umožňovat, 

aby ho obyvatelé mohli snadno opustit. Zároveň musí být přehledné a vhodné pro 

transport surovin do centra. Centrum pak musí ležet vhodně, tak aby bylo snadno 

dostupné z moře i z pevniny.73 Zde z textu jasně vyplývá, že nejlepší obec má jedno 

centrum – opevněné město. Výkladem o geografické podobě města se Aristoteles 

zabývá v kapitole jedenáct a dvanáct. Město má mít následující hlavní rysy: musí být 

vhodné pro zdravý život, být dobře dostupné pro občany, ale také dobře ubránitelné, 

tedy musí být vhodné pro úkony ve válce i míru. Za třetí musí mít město dostatek 

pramenů vod. Aristoteles také připouští, že město má mít hradby, a to pro případ, že 
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by útočníci byli v převaze, jinak totiž, pokud nejsou útočníci v převaze, mají se jim 

obránci postavit bez využití hradeb.74 

 Podle šesté kapitoly má mít město přístup k moři a musí mít námořnictvo. Je 

totiž nutné rozvíjet obchod do té míry, aby byla zachována soběstačnost obce. Obec 

však má obchodovat pro sebe, a ne pro druhé – nemá obchodovat pro zisk, nýbrž pro 

zachovaní soběstačnosti. Aristoteles odmítá výdělečnictví ve smyslu umění směny již 

v první knize.75 A tak není divu, že se vyjadřuje skepticky právě o námořním ochodu. 

Aristotelův nárok na soběstačnost obce se neshoduje právě s námořním obchodem. Je 

zřejmé, že statky, které plynou z domácího hospodářství, jsou pro Aristotela 

hodnotnější než ty, které vznikají obchodem a dovozem. Námořní obchod, ale i obchod 

obecně je pro Aristotela doplněním k získávání statků z půdy. Zároveň obchod přináší 

i styk s cizinci, před nímž Aristoteles varuje, protože vede ke střetu zvyklostí a zákonů, 

jenž může způsobit krizi.76 Je zřejmé, že Aristoteles podobu obce do jisté míry 

odvozuje od podoby klasické řecké polis. Jedná se o městský stát s opevněným 

centrem, okolo něhož jsou pole a menší usedlosti.77 Je zřejmé, že ideální podmínky, 

které Aristoteles popisuje, se nejeví jako nedosažitelné. Je tedy zřejmé, že nejlepší obec 

sice potřebuje takové podmínky, ale to, co ji činí nejlepší, není na těchto podmínkách 

natolik závislé. To znamená, že takových podmínek může dosahovat i jiná obec, ale to 

neznamená, že by se stávala nejlepší. Nejlepší politické zřízení bude na dostatečnosti 

materiálních podmínek závislé, ale tyto podmínky jsou pouze první základní 

podmínkou pro budování takové obce. Materiální podmínky nespoluurčují charakter 

obce, která je nejlepší. 

Druhou podmínkou pro ustanovení ideální obce jsou vhodní obyvatelé. 

Aristoteles v sedmé kapitole probírá přirozené předpoklady občanů k nejlepšímu 

životu. Občané nejlepší obce musí být vznětliví (euthymoi) i rozumově nadaní 

(dianoetikoi). Těmito vrozenými vlastnostmi oplývají Helénové na rozdíl od Evropanů 

nebo obyvatel Asie, kterým vždy chybí jedna vrozená vlastnost – Evropané nejsou 
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rozumově nadaní a Asiaté nejsou vznětliví.78 Tato podmínka vzniku nejlepší obce je 

zásadní v tom, že ukazuje nutnost vrozených předpokladů pro dosažení ctnostného 

života. Aristoteles se i na dalších místech v Politice obecně vyjadřuje o nevhodnosti 

jiných národů než Řeků pro život v obci.79 Je třeba upozornit na to, že jiné národy 

nejsou podle Aristotela schopné dosáhnout stejné úrovně politiky, tedy úrovně polis, 

jako Řekové, a dokonce mají Řekové díky tomu nárok na to, aby uplatňovali nad 

ostatními nadvládu. Již v první knize Politiky Aristoteles ilustruje svůj výklad tvrzením 

básníků, že „Řekům slušno nad barbary vlást, čímž vyjadřují [básníci], že být barbarem 

a být otrokem je na základě přirozenosti totéž.“80 Otrok je ten, kdo nemá vlastní rozum, 

nýbrž pouze poslouchá svého pána.81 Pokud bychom hledali v nejlepším zřízení 

rovnost mezi občany, tak ji musíme hledat pouze mezi těmi nejlepšími obyvateli obce. 

Nejlepší zřízení musí stát na nejlepších občanech. Otázkou je, zda nejlepší zřízení je 

ve vztahu k nejlepším občanům jejich příčinou anebo důsledkem, tedy zda nejlepší 

občané jsou nejlepší díky životu v nejlepší obci, nebo se nejlepší obec konstituuje právě 

díky kvalitě svých občanů. Je zřejmé, že tato podmínka je důležitější než předchozí 

podmínky, které jsme nazvali přírodními. Z kvality a schopnosti občanů nejlepší obce 

nelze nijak slevit. Nyní je vhodné začít zkoumat občany nejlepší obce co do ctnosti.  

4.3 Správný život 

Aristoteles definuje nejlepší zřízení jako to zřízení, „podle jehož řádu každý 

může nejlépe jednat a nejlépe se mít i žít blaženě“.82 Je tedy zřejmé, že cílem obce, 

která má nejlepší zřízení, je dobrý život jejích občanů. Aristoteles zmiňuje, že 

dosáhnout blaženosti není některým lidem z výše uvedených důvodů, tedy pro jejich 

povahu, nebo pro nahodilé okolnosti, umožněno. Podle Aristotela je nesporné, že 

všichni lidé směřují k dobrému žití.83 Nejlepší obec je tedy taková, která je soběstačná, 

za daných podmínek nejlepší a „podle jejíhož řádu může každý jednat nejlépe a mít se 

blaženě.“84 Musí zjevně zachovávat a pěstovat ctnostný život, protože ctnostný život 

                                                           
78 Pol. VII. 7. 1327b20–39. 
79 Pol. III. 14. 1285a19–22. 
80 Pol. I. 2. 1252b7–9. 
81 Pol. I. 5. 1254b15–26. 
82 Pol. VII. 2. 1324a23–25. 
83 Pol. VII. 13. 1331b39–1332a2. 
84 Pol. VII. 2. 1324a24. 



Kristián Těmín, Nejlepší politické zřízení podle Aristotela 

 

26 
 

jednotlivce vede ke štěstí, předně k jeho vlastnímu a potažmo i ke štěstí obce. Blaženost 

jedince je totiž pro Aristotela spojena se ctností a blaženost obce je podmíněna 

individuální blažeností svých členů.85 Tímto Aristoteles navazuje na svoji kritiku 

Platóna z druhé knihy Politiky kvůli tomu, že údajně odejímá třídě strážců v Ústavě 

blaženost.86 Aristoteles tvrdí, že obec nemůže být šťastná, „… nemají-li její členové 

většinou nebo všichni nebo alespoň někteří své blaženosti“.87 Nejlepší politické zřízení 

by tedy mělo pěstovat a zachovávat ctnost, a to proto, aby bylo co nejvíce členů obce 

blažených. Podle první knihy Etiky Nikomachovy je eudaimonia nejvyšším dobrem. A 

tak nejlepší obec musí nutně poskytovat svým členům právě takové dobro. Pokud si 

připomeneme Aristotelův výklad ze sedmé kapitoly desáté knihy Etiky Nikomachovy, 

kde se o blaženosti mluví jako o činnosti rozjímavé (theoria), můžeme se domnívat, že 

by občané nejlepší obce měli nutně dosáhnout právě takového stavu. Aristoteles v Etice 

Nikomachově také tvrdí, že právě rozjímavá činnost je sama pro sebe žádoucí, a tedy i 

soběstačná a vyhovuje výměru dobra jako blaženosti z první knihy Etiky 

Nikomachovy.88 V Politice však Aristotelés přistupuje k tomuto problému odlišně. Bez 

spojitosti s výkladem v Etice Nikomachově z prvních dvou kapitol Politiky nevyplývá, 

že by teoretický kontemplativní život měl být správným pro život v nejlepším zřízení. 

Otázka po takovém životě již v prvních dvou kapitolách přítomna je. 

 S řešením přichází Aristoteles až ve třetí kapitole VII. knihy Politiky, kde si 

otázku po nejvhodnějším životě pro nejlepší zřízení klade výslovně. Popisuje zde život 

                                                           
85 Pol. VII. 9. 1329a22–24. 
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má celou obec učinit šťastnou. Ale celá obec nemůže být šťastna, nemají-li její členové většinou nebo 

všichni nebo alespoň někteří své blaženosti.“ (Pol. II. 5. 1264b17–20) V Ústavě pokládá tuto námitku 

Adeimantos, když tvrdí, že Sokrates nedopřává strážcům žádnou blaženost. Sokrates přiznává, že 

strážcům bude odňata možnost vykonávat činnosti, které konají ti, které považujeme za šťastné. Podává 

při tom výčet požitkářských činností: dávání darů milenkám, nebo podnikání soukromých cest. Dále ale 

dodává, že svůj projekt nejlepší spravedlivé obce předkládá jako celek, který má být šťastný. To ale 

neznamená, že všechny její části musí být šťastné ve smyslu požitků. Celek obce má být krásný a 

spravedlivý, a to pro Platona znamená, že dává jednotlivým částem obce to, co jim náleží. Pokud by 

členové jednotlivých tříd v Ústavě měli možnost účastnit se takových blažeností, pak by podle Platona 

přestali být členy své třídy, kteří vykonávají úkoly, které jsou jim v rámci rozdělení obce svěřeny. 

Jednotlivým stavům v obci musí být ponechán jejich úkol, v němž musí vynikat (Resp. 419–421c3). 

Aristoteles zde pravděpodobně neuznává Sokratovu odpověď a kritizuje Platona za to, že nedopřává 

velkým skupinám obyvatel přístup k blaženosti tak, jak jí sám chápe. 
87 Pol. II. 5. 1264b17–22. 
88 EN I. 1. 1094a1–15. EN I. 2. 1095a16–20. EN. X. 7. 1177b20–25. 
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politický a praktický (bios politikos) a kontemplativní (bios theoretikos) nebo též 

filosofický jako kandidáty na život v nejlepší obci. Aristoteles konstruuje dialektickou 

debatu mezi dvěma způsoby života, mezi životem svobodného muže a životem 

politicky činného praktického muže. Tvrdí, že zastánci obou způsobů života v něčem 

mají a v něčem nemají pravdu. Nejdříve se věnujme kontemplativnímu životu – životu 

svobodnému, který přináší svobodu starosti o vnější dobra. Aristoteles tvrdí, že „život 

svobodného muže jest lepší než život despotického pána.“89 Svobodný muž, který žije 

kontemplativní život, se nemusí zabývat něčím tak nekrásným a nevznešeným jako je 

rozkazování otroku nebo starost o věci pro život nutné. To ale neznamená, že každá 

vláda musí být prováděna tak jako vláda pána nad otrokem, a tedy despoticky. Existuje 

ještě vláda nad svobodnými a taková vláda by měla být jistě vznešenější a vhodná i pro 

teoretický život. Vláda nad svobodnými lidmi je tedy vládou svobodnou a nelze ji 

srovnávat s vládou nad otroky.90 

Zastánci politického života se mýlí v tom, že politický život je vázán pouze na 

uplatňování síly nad ostatními.91 Na druhou stranu je pro Aristotela zřejmé, že „… 

vyniká-li někdo jiný ctností a činným úsilím nad nejlepší, jest krásné podrobovat se mu 

a spravedlivé poslouchat ho“.92 Taková osoba musí mít nejenom ctnost, ale také moc, 

aby byla schopná vládu vykonávat. Takový politický život bychom neváhali označit za 

život činný. A Aristoteles zmiňuje, že činný život je pro celou obec, i pro jednotlivce 

nejlepší.93 Aristoteles dále dodává, že „… nejvíce činnými nazýváme ty, kteří svým 

myšlením vedou a řídí i zevnější činnosti“.94 Přednost politického života spočívá v tom, 

že je činný. Z toho bychom mohli usoudit, že politický život je pro život v nejlepší obci 

podle Aristotela nejvhodnější.  

Tím však Aristotelovo pojednání o nejlepším životě v nejlepší obci nekončí. 

Další výklad se může čtenáři zdát překvapující. Tvrdí se, že i teoretický život je do jisté 

míry činný. Činnost člověka nemusí být zaměřena pouze na ostatní členy obce nebo 
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pouze k myšlení, které přihlíží výsledkům jednání. Prakticky činné může být i myšlení 

a rozjímání. Praktický význam mají podle Aristotela ve větší míře myšlenky a 

rozjímání, které mají účel samy v sobě a jsou samy pro sebe.95  

Pokud bychom interpretovali Aristotelovo tvrzení ze třetí kapitoly tak, že pro 

život v nejlepší obci je vhodný politický život, nevyhneme se nejasnostem. K tomu nás 

může vést výše uvedené Aristotelovo vyjádření, že i teoretický život může být činný. 

Důvod pro toto tvrzení můžeme hledat výše ve třetí kapitole, kde Aristoteles tvrdí, že: 

„Není však také správné, jestli se více chválí nečinnost než činnost; neboť blaženost 

jest činnost, …“96 Nabízí se také souvislost s již zmíněnou desátou knihou Etiky 

Nikomachovy, kde se zdá být vrcholem kontemplativní život. Ten je zároveň 

vhodnějším pro dosažení cíle nejlepšího zřízení – blaženosti. Za kontemplativní život 

lze považovat takový život, který zahrnuje čistě teoretické ctnosti, jako je poznání 

(episteme), intelektuální intuice (nus) a moudrost (sofia).97 Aristotelův postup ve třetí 

kapitole je překvapivý právě v tom, že na první pohled nedává jasné stanovisko, který 

život je pro nejlepší zřízení lepší. Čtenáři se může zdát, že nejprve sice přiřkne 

prvenství životu politickému, protože takový život je činný. Následně ale stejnou ne-li 

větší činnost přiřkne i životu kontemplativnímu.  

David J. Depew přichází s možným řešením vztahu teoretického a praktického 

života a rozšiřuje argumentaci pro a proti teoretickému a praktickému životu v nejlepší 

obci. Nejprve vztahuje nejlepší život jedince na celou obec a tvrdí, že pokud by 

Aristoteles uznal kontemplativní život za nejlepší život pro nejlepší obec, nutně by to 

vedlo k tomu, že nejlepší obec by byla izolovaná a neudržovala by vztahy s ostatními 

sousedními obcemi stejně tak, jako kontemplativní člověk omezuje svůj podíl ve 

veřejných záležitostech. Zároveň by pak – můžeme dodat – nejlepší zřízení nesmělo 

zahrnovat nadvládu nad cizími obcemi stejně jako vztah vládnoucího a ovládaného 

mezi jednotlivými členy obce; to se však zdá být základem politiky jako takové.98 D. 

Depew staví tento výklad na tvrzení z druhé kapitoly sedmé knihy Politiky, kterým 
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jsme se ještě nevěnovali, a kde Aristoteles tvrdí, že blaženost (eudaimonia) jednotlivce 

a obce je tatáž.99 Totožnost nejlepšího života by ovlivnila celkový charakter nejlepší 

obce tak, že by obec projevovala stejné rysy jako člověk žijící tímto životem. To souvisí 

s tvrzením, které jsme uvedli výše, že blaženost jako dobro obce závisí na blaženosti 

členů obce. V druhé kapitole Aristoteles dále tvrdí, že je přirozené, že ve společnosti a 

v obci jsou jedni ovládající a druzí ovládaní. Zároveň však upozorňuje, že cílem obce 

nemá být ovládat druhé. Podle Aristotela je nutné, aby v nejlepší obci žili ovládající i 

ovládaní, protože je to přirozené vzhledem k jejich duševním schopnostem.100  

Problém souvisí s Aristotelovým nárokem na soběstačnost (autarkeia) obce. 

V první knize Politiky Aristoteles tvrdí, že obec, aby mohla naplňovat svůj účel, musí 

být soběstačná.101 Soběstačnost je podmínkou existence obce, a musí tedy nutně 

souviset i se způsobem života v obci. Za takových podmínek by byl politický způsob 

života v nejlepší obci zaměřený na ekonomickou a biologickou reprodukci tak, aby 

obec dosahovala soběstačnosti. Pojem dobrého života (eu zen) by pak znamenal 

nepostrádat nic, co vede ke šťastnému životu. Praktický život dobře zapadá do 

konceptu soběstačnosti, protože jeho cílem je zajišťovat prostředky, díky nimž má 

člověk volný čas. A volný čas je pro vykonávání politického života klíčový. Oproti 

tomu teoretický způsob života se vztahuje k soběstačnosti odlišně. Člověk žijící 

teoretický život by chápal soběstačnost jako odtržení se od politického a praktického 

života, které ho domněle vede k životu napodobujícímu boha. Zdá se tedy, že 

teoretický život nemá s životem v obci mnoho společného. 

D. Depew tvrdí, že pokud bychom chtěli na základě desáté knihy Etiky 

Nikomachovy tvrdit, že kontemplativní život by měl mít v nejlepší obci přednost před 

životem politickým, museli bychom se vyrovnat s následujícími problémy. Aristoteles 

nikde netvrdí, že nejlepší obec se má izolovat. Dále Aristoteles odmítá nárok všech 
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občanů na kontemplativní život. Zároveň z Aristotelových tvrzení ve třetí kapitole 

nevyplývá, že by kontemplativní způsob života měl být v nejlepší obci dominantní.102  

Depew proto tvrdí, že Aristoteles vlastně odmítá jak politický, tak teoretický 

život jako výlučný model pro nejlepší obec a vytváří prostor pro správný život, který 

zahrnuje politické i kontemplativní zájmy. Vzniká tak vlastně prostor pro vytvoření 

třetího druhu života, spočívajícího ve směsi obojího. Podle Depewa jde o způsob, jak 

naplnit nejlepší život v obci.103 Ukazuje se totiž, že oba druhy života jsou v jistém 

smyslu na stejné úrovni. Oba dosahují blaženosti skrze ctnost, a jsou tedy dobré samy 

pro sebe. Aristoteles také připomíná, že oba životy jsou aktivní, což je pro obec 

stěžejní. Může se tedy zdát, že Aristoteles neklade jeden život nad druhý, ale vymezuje 

ve třetí kapitole sedmé knihy Politiky pouze oba extrémy, aby mohl nastínit skutečně 

nejlepší život. 

Depew tvrdí, že ti, co jako správný život chápou život praktický a politický, 

považují ctnost za nástroj, kterým získávají vnější dobra jako je moc, hmotné 

prostředky a vliv. Kontemplativní ctnost, která je sama o sobě žádoucí a která je 

oddělena od vnějších dober, pro ně není cílem, protože nijak nesouvisí s hmotnými 

prostředky nebo vnějšími dobry. Když bychom srovnávali kontemplativní život 

s životem aktivním právě z pohledu života praktického a politického, tak bychom 

nemohli ani zahlédnout rozdíl mezi dobrem chtěným pro sebe a vnějším dobrem, které 

může sloužit jako politický nástroj. Občan v nejlepší obci ale musí dosahovat obou 

druhů ctnosti, a to platí i pro ty, kteří jsou politicky činní. Politicky aktivní občan 

nejlepšího politického zřízení proto bude muset mít účast na obou druzích ctnosti. Jeho 

život bude směsí obou typů života, které Aristoteles předkládá v třetí kapitole.104 

Připomeňme Aristotelovo klíčové tvrzení:  

„Ale není nutno, aby ten, kdo je činný, byl činný vzhledem k jiným, jak se 

někteří domnívají, ani aby prakticky činné bylo jen myšlení, které přihlíží 

výsledku jednání, nýbrž praktický význam v mnohem větší míře mají rozjímání 
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a myšlenky, které mají účel samy v sobě a jsou samy pro sebe. Neboť blaho jest 

účelem, tedy i jakousi činností; také nejvíce činnými nazýváme ty, kteří svým 

myšlením vedou a řídí i zevnější činnosti.“105  

Aristoteles tím tvrdí, že aktivita, kterou připisuje i kontemplativnímu životu, je 

předurčena zájmy, které vylučují pasivitu. Pasivita pak souvisí s vnějšími dobry a 

nutnostmi. Z nich je pak aktivita odvozována pouze nedokonale, zatímco od morálních 

a intelektuálních ctností je aktivita odvozována správně. Výše jsme uvedli názor, že 

Aristoteles vlastně vytváří prostor pro třetí druh života, který v sobě zahrnuje obě krajní 

varianty – život politický i teoretický. Z výše uvedené citace pak vyplývá, že je však 

aktivita dokonale odvozována od intelektuálních ctností. D. Depew výslovně tvrdí, že 

za opravdu politického člověka můžeme považovat pouze takového člověka, který bere 

ohled na oba druhy ctnosti. Ty ho spojují s blažeností ale právě skrze vznešené činnosti, 

které jsou žádoucí bezpodmínečně, a tedy pouze pro sebe samé. Z výše uvedené úvahy 

vyplývá, že člověk, který nevykročil ze sféry vnějších dober, které jsou vždy nutné pro 

něco, nikdy nemůže nahlédnout rozdíl mezi takovými dobry a dobry chtěnými pro 

sebe. Proto se zdá, že pro život v nejlepší obci je nutné dosahovat hlavně života 

kontemplativního, protože jinak nelze dosáhnout třetího druhu života, který zahrnuje 

jak aktivní kontemplativní, tak aktivní politický život. Pro obyvatele nejlepšího zřízení 

se skrze teoretický život ukazuje právě rozdíl mezi oběma způsoby života.106 D. Depew 

interpretuje Aristotelovo tvrzení tak, že aktivitu vyvolává něco, co máme aktivně 

následovat pro ně samo. Proto je aktivita pro Aristotela důležitá a připisuje ji i 

teoretickému životu. 

Přednost teoretického života vyplývá z dalších Aristotelových tvrzení. Podle 

Aristotela je totiž nejlepší činnost ta, která se připodobňuje Bohu a ta také přináší 

největší blaženost.107 Zároveň můžeme předpokládat, že taková činnost bude i 

nejsoběstačnější. D. Depew tvrdí, že božský kontemplativní život v tomto kontextu je 

vzorem pro život v nejlepší obci. Bůh je totiž v největší a nejlepší míře šťastný, 

kontemplující, aktivní a oddělen od činností, které jsou podmínkou nebo následkem 
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jeho vlastní činnosti. I přesto, že je praktický i teoretický zájem aktivním principem 

života, nakonec je teoretický život vhodnější pro nejlepší politické zřízení.108 Takový 

život vystupuje směrem k bohu a předčí tím život praktický. 

4.4 Správa obce 

 Zatím jsme pojednali o podmínkách nejlepší obce a správném životě. Zdálo by 

se vhodné pokračovat výkladem o blaženém ctnostném životě a výchově k takovému 

životu, což Aristoteles dělá ve třinácté až sedmnácté kapitole, a tím uzavřít výklad 

sedmé knihy Politiky. Zbývá však ještě vyložit jedno důležité téma z osmé až desáté 

kapitoly, kde se Aristoteles vyjadřuje ke správě109 v nejlepší obci. Při zkoumání toho, 

co je nejlepší politické zřízení, je téma správy obce důležité, protože je to jedno z mála 

míst, kde Aristoteles pojednává o vnitřním uspořádání nejlepší obce, o jednotlivých 

třídách a o rozdělení občanů. R. Kraut tvrdí, že Aristoteles pravděpodobně nepovažoval 

za nutné předložit v rámci pojednání o nejlepší obci obšírný výklad o úřadech, 

rozdělení moci a obecně o správě obce, protože tento výklad již Aristoteles učinil 

v předchozích knihách. Podle Krauta Aristoteles nepotřeboval znovu zkoumat již 

vyložená tvrzení, neboť předpokládal, že čtenář zná jeho závěry o této problematice 

z předešlých knih.110 To souvisí s výše uvedeném tvrzení o pořadí knih, protože jak 

jinak by mohl Kraut vysvětlovat strohost pojednání o otázkách správy obce a úřadech, 

pokud by neřadil sedmou a osmou knihu za knihy IV., V. a VI, jež má na mysli, když 

tvrdí, že Aristoteles o správě obce již pojednal. To však znamená, že správa obce a 

úřady nijak nesouvisí s výjimečností a dokonalostí nejlepšího zřízení. Nebo lépe 

řečeno, že výjimečnost nejlepšího zřízení tkví v něčem jiném. 

Na začátku osmé kapitoly se Aristoteles opět zmiňuje o tom, že obec, a tedy 

v tomto případě i nejlepší obec je společenství. Výše jsme poukázali na Aristotelovo 

tvrzení z první knihy Politiky, kde tvrdí, že nejlepší společenství by mělo směřovat 

                                                           
108 DEPEW, David J. Politics, music and contemplation. Str. 359. 
109 A. Kříž pojmenovává devátou knihy VII. Účast různých stavů na správě obce. Můžeme se domýšlet, 

že Kříž vychází z Aristotelova tvrzení z úvodu deváté knihy: „… zbývá ještě vyšetřit, zda se všech těch 

výkonů mají účastnit všichni…“ (Pol. VII. 9. 1328b24–25). To nás vede do předešlé kapitoly, kde 

Aristoteles popisuje jednotlivé a nezbytné části obce, které mají zajišťovat podmínky pro takovou obec, 

které dále v textu zmiňujeme. Jako správu obce můžeme označit ty činnosti, které vedou k samostatnosti 

obce do materiálního zajištění. 
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k nejžádoucnějšímu dobru. Zde Aristoteles své tvrzení opakuje: „Obec však jest jakýsi 

druh společenství stejných, které má účelem život, pokud možno nejlepší“.111 Toto 

tvrzení lze chápat jako vyjádření o rovnosti jednotlivých občanů v nejlepší obci. 

Společníci v obci vůči sobě nesmějí být ve vztahu, kdy je jeden pouze prostředkem 

druhého. Aristoteles vylučuje z obce všechny části, které jsou pouze příčinou. 

Zdůrazňuje, že prostředek a účel nejsou vztahy, které by vytvářely společenství.112  

Například otroci, kteří pracují na polích, a jsou tedy pro obec co do materiálních 

potřeb potřební, nejsou podle Aristotela součástí obce. Jsou součástí majetku, který ale 

do obce nepatří. Pojem obce se tedy zužuje pouze na občany. Problematické je toto 

vyjádření vzhledem k první knize, kde se Aristoteles vyjadřuje o otroku jako o 

majetku.113 V první knize se totiž zdá, že majetek a otroci jsou součástí společenství a 

obce. Je možné, že nejlepší obec se odlišuje právě tím, že majetek, a tedy i otroci do ní 

nepatří. Aristoteles chce podle Krauta ukázat, že pán a otrok nevytvářejí společenství. 

Svobodná osoba – pán existuje pro sebe, a ne pro druhého,114 otrok jako nesvobodný 

existuje právě pro druhého. Otrok získává díky vztahu pána a otroka jistá dobra díky 

tomu, že je pánem veden. Pán ale sleduje vlastní dobro. Ze vztahu k otroku nezískává 

pán žádné dobro pravidelně jako otrok ze vztahu s pánem, ale spíše nahodile a 

pomálu.115 Otrok (a jakýkoliv jiný majetek) nepatří do nejlepšího zřízení, protože 

nedosahuje racionálních kvalit, což se ukazuje ve způsobu přístupu k různým dobrům. 

Majetek je sice podmínkou nejlepšího zřízení, ale nepatří do něj. To nás může vést 

k domněnce, že občané v nejlepším zřízení si mají být rovni co do majetku, protože 

v politickém prostoru nejlepšího zřízení není pro majetek místo. A tedy majetek by pak 

při rozhodování občanů neměl hrát žádnou roli. 

 Co se týče správy obce vyjmenovává Aristoteles „… jednotlivé úkoly a 

zařízení, jichž takřka potřebuje každá obec.“116 Jde o obstarávání potravy, řemeslnou 

výrobu, obstarávání zbraní, vlastnictví zásoby peněžních prostředků a péče o 
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náboženství. Poslední a pravděpodobně nejdůležitější je rozhodování o společných 

zájmech a právech občanů. Každá obec potřebuje podle Aristotela zajištění těchto 

potřeb, to totiž vede k soběstačnosti obce. Aristoteles doslova tvrdí, že „… z hlediska 

těch výkonů tedy jest obec nutně sestavena.“117 Ale podle toho, co Aristoteles tvrdí 

výše v kapitole, by zajišťování potravy, řemeslo a vlastnictví finančních prostředků do 

obce nepatřilo. V deváté kapitole pak můžeme nalézt tvrzení, že v nejlepší obci se 

občané nemají těmito záležitostmi zabývat. Podle Aristotela je totiž nejlepší zřízení to, 

které zajišťuje ctnostný život, a život řemeslníka, rolníka nebo kupce je neušlechtilý a 

prostý ctnosti. K rozvoji ctnosti a politické činnosti je totiž podle Aristotela potřeba 

volného času.118 Zároveň Aristoteles tvrdí, že podle participace občanů na těchto 

úkonech pro obec nezbytných se ukazuje druh zřízení. „To zajisté působí také rozdíly 

v ústavách; neboť v demokraciích se účastní všichni všeho, v oligarchiích je to 

naopak.“119  

 Na konci deváté kapitoly shrnuje Aristoteles své závěry:  

„Bylo tedy řečeno, bez čeho obec nemůže být sestavena a které jsou části obce 

– obce totiž musí mít zemědělce, řemeslníky a různé druhy dělníků, ale částí 

obce jsou ozbrojenci a členové rady a každá z těchto tříd se různí, jedna jest 

stálá, druhá střídavá.“120  

Občané v nejlepší obci se tedy mají věnovat pouze vládě a pravděpodobně i rozjímavé 

činnosti. Aristoteles tvrdí, že pouze občané mají mít zbraně, protože tím udržují zřízení 

své obce a chrání ji.121 Občané jsou také jediní, kdo v obci může mít majetek,122 jenž 

je nutnou podmínkou dosahování správného života, a tedy i občanství. Občané se podle 

Aristotela rozdělují na vojsko, radu a kněžstvo.123 Správa obce se má svěřovat 

občanům, ale tak, že nejdříve, když jsou mladší, slouží ve vojsku a až jako starší se 
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stanou členy rady, která je pravděpodobně vládnoucím prvkem v nejlepším zřízení.124 

Můžeme zde připomenout Aristotelův nárok, který jsme probírali výše, na to, aby 

občané nejlepší obce dokázali být ovládaní i ovládající. V nejlepší obci se tedy 

občanství vyvíjí podle věku – nejdříve je občan ovládaný a později, když je starší, se 

stává vládcem. Můžeme se domnívat, že právě takovou změnu jednotlivce zajistí 

výchova, která je pro Aristotelův projekt nejlepšího zřízení velmi důležitá. 

 Abychom dokončili výklad té části Aristotelova projektu, kterou lze nazvat 

politickou nebo praktickou a která ukazuje na konkrétní typ nejlepšího zřízení, je nutné 

pojednat o starobylém zvyku společného stolování (syssitia).125 Aristoteles tím 

pravděpodobně chce podpořit společenství a oddělit jednotlivé třídy mezi občany, 

takže občané, kteří vykonávají stejný úkol v obci by měli stolovat společně. Takové 

příležitosti jsou vhodné i k rozpravě mezi občany a vytváření společných názorů. To 

vede jistě k větší jednotě obce. Jednota nejlepší obce ale rozhodně není nejvyšším 

cílem. Při této příležitosti je vhodné připomenout Aristotelův odmítavý postoj 

k přílišné jednotě obce založené na jednotě majetku nebo komunismu žen a dětí 

v Platónově Ústavě. Aristoteles se staví kriticky k vyjádření Ústavy, že „přátelům 

všechno je společno“.126 Ve druhé knize Politiky Aristoteles tvrdí, že nelze slovy 

vyjádřit skutečnost, jaké uspokojení člověku přináší, když může něco nazvat svým.127 

Zároveň Aristoteles chválí výpomoc druhým nebo strojení hostin na vlastní náklady, 

což přináší také slast a není to možné bez soukromého vlastnictví.128 R. Kraut 

upozorňuje, že Aristoteles nikde netvrdí, že nově příchozí majetní občané by měli 

odevzdat přebytečný majetek. Rovnost občanů co do majetku je neudržitelná129 

z přirozených důvodů – někomu se daří lépe, někomu hůře. Aristoteles tedy obhajuje 

soukromý majetek jako zdroj nebo prostředek blaženosti. Aristoteles, který nejenom 

v druhé, ale již v první knize Politiky majetek zahrnuje do domácnosti, a tedy i do obce 

                                                           
124 Pol. VII. 9. 1329a14–18. Co se týče velikosti takové rady, můžeme připomenout s R. Krautem 

Aristotelovo tvrzení, že všichni občané v takové radě musí slyšet hlasatelův hlas. KRAUT, Richard. 

Aristotle: political philosophy. Str. 226. Pol. VII. 4. 1326b5 – 7. 
125 Pol. VII. 10. 1330a5–10. 
126 Resp. IV. 424a1 
127 Pol. II. 5. 1263a43–44. 
128 Pol. II. 5. 1263b5–8. 
129 KRAUT, Richard. Aristotle: political philosophy. Str. 221. 
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obecně, má striktní názor na získávání majetku a prostředků. Z první knihy vyplývá, 

že majetek má plynout právě z vlastnictví půdy. Aristoteles odmítá nepřirozené 

výdělečnictví, umění peněžnické a lichvu jako nežádoucí prostředky k získávání 

majetku.130 Podává také velmi konkrétní rozdělení majetku každého občana. Majetek 

se podle Aristotela zakládá na vlastnictví půdy a v nejlepší obci má být půda rozdělena 

tak, aby polovina byla určena k soukromým účelům, čtvrtina za účelem přispívání na 

společné stolování a druhá čtvrtina má být určena na společné uctívání bohů.131 Tím 

Aristoteles řeší problém získávání prostředků pro společné obecní užití, ale zároveň 

zachovává občanům soukromé vlastnictví, které ale podle výměru obce stojí mimo ni, 

jak jsme viděli výše. 

 Můžeme tedy na základě výše vyložených poznatků tvrdit, že nejlepší obec by 

měla být takovým zřízením, kde si obyvatelé nejsou rovni co do majetku jako muži, 

ale jako občané ano, protože při rozhodování sněmu by soukromý majetek neměl hrát 

roli. Naopak majetek obce má svoje jasné určení. Občané mají specifické úkoly, starají 

se o vojsko, vládu a kněžské záležitosti. Mezi občany musí být pravděpodobně jedni 

ovládající a druzí ovládaní, a to podle věku. Součástí takové obce nejsou ti obyvatelé, 

kteří jsou její podmínkou, protože zajišťují obživu. Již v první knize Aristoteles píše, 

že lidé jsou přirozeně jedni ovládaní a jedni ovládající, a to díky odlišné ctnosti, 

rozumové nadanosti a psychické dispozici.132 Nejlepší zřízení tvoří druh společenství, 

do něhož patří pouze občané. Pouze občané totiž vytvářejí společenství, a to i přesto, 

že podmínkou takové obce jsou i další složky. Nejlepší obec jako společenství dostává 

jiný rozměr, protože obsahuje pouze vládnoucí občany. 

4.5 Blaženost a ctnost v nejlepší obci 

 Nyní se můžeme vrátit k výkladu o nejlepším životě v nejlepší obci. Aristoteles 

probírá téma ctnosti, blaženosti a výchovy v posledních pěti kapitolách sedmé knihy 

Politiky. Na začátku třinácté kapitoly uvádí, že je potřeba zkoumání směřovat přímo na 

nejlepší a nejlépe spravované zřízení.133 Toto vyjádření lze interpretovat tak, že 

                                                           
130 Pol. I. 8,9 
131 Pol. VII. 10. 1330a10–23. 
132 Pol. I. 13. 1259b35–1260a20. 
133 Pol. VII. 13. 1331b24–25. 
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doposud vykládal takovou obec, která je sice nejlepší, ale její podmínky jsou 

dosažitelné i v jiných, již existujících obcích. Podle takové interpretace nyní začíná 

Aristoteles zkoumat něco nového, co ještě nikdo netematizoval nebo se toho nesnažil 

dosáhnout. 

 Nejlepší zřízení je takové, podle nějž lze obec nejlépe spravovat. Nejlépe lze 

spravovat obec podle takové ústavy nebo zřízení, které zajišťuje největší blaženost 

obce.134 Aristoteles tímto tvrzením, které objasňuje vztah blaženosti obce a zřízení, 

obrací zkoumání od povahy ústavy co do praktického řízení ke zkoumání povahy 

ústavy co do blaženosti. Tím částečně navazuje na téma z prvních třech kapitol sedmé 

knihy Politiky, které jsme zkoumali výše s výsledkem, že správný život občana 

v nejlepším zřízení je směs obou krajních variant s tím, že určitou přednost můžeme 

nalézt u rozjímavého, filosofického aktivního života. Aristoteles ve třinácté knize ale 

mluví o ctnosti a blaženosti obce. Obec je ctnostná tím, že ctnostní občané mají podíl 

na její vládě a správě. Celek, tedy obec, se utváří podle jednotlivců a tím se stává 

ctnostným.135 A podle Aristotela je ctnostný ten, „… jemuž pro jeho ctnost jest dobrem 

to, co jest dobrem prostě“.136 Zevnější dobra nejsou příčinou blaženosti, příčinou 

blaženosti je pouze ctnost zaměřená k dobru bezpodmínečně. Toto Aristotelovo 

stanovisko, jež nacházíme rovněž v šesté kapitole třetí knihy Etiky Nikomachovy, zde 

Aristoteles uvádí proto, aby ukázal, co je ctnost ve vztahu k blaženosti jednotlivce a 

obce.137 Nejlepší ctnostná obec je tedy založena na ctnosti občanů. V nejlepší obci by 

měli být všichni občané co nejctnostnější a všichni by měli být schopni vlády.138 

Aristoteles se vyjadřuje o občanech jako o částech obce, na kterých stojí blaho celku. 

R. Kraut si všímá spojitosti s druhou knihou Politiky, kde Aristoteles, jak jsme již 

zmiňovali, podává kritiku Platonovy Ústavy. Napadá Platonovu myšlenku, že 

zákonodárce musí učinit blaženou celou obec a nejenom její jednotlivé části. 

Aristoteles tedy namítá, že zákonodárce nemůže očekávat, že učiní občany nejlepšího 

zřízení šťastnými, pokud nebude určovat jejich způsob života. Ctnost obce pro 

                                                           
134 Pol. VII. 13. 1332a3–8. 
135 Pol. VII. 13. 1332a29–38. 
136 Pol. VII. 13. 1332a23–24. 
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Aristotela stojí právě na jednotlivcích a je důležitější učinit každého občana ctnostného 

než činit ctnostnou „pouze“ obec.139  

 Toto tvrzení však není zcela neproblematické. V první knize Politiky totiž 

Aristoteles jasně tvrdí, že obec je přirozeně cílem pomyslného vývoje, který započíná 

političností člověka na základě touhy po soužití a úsilí o prospěch, končí právě obcí. 

Po ukončení výkladu o člověku jako politickém živočichovi Aristoteles v první knize 

tvrdí, že na základě přirozenosti je obec původnější než domácnost, a tedy i původnější 

než člověk. A to proto, že: 

„… celek je nutně původnější než jeho části; zruší-li se totiž celek, nebude ani 

noha, ani ruka leda podle jména, jako když někdo mluví o ruce z kamene jako 

o ruce; jen v tom smyslu bude mrtvá ruka ještě rukou.“140 

Každá věc je podle Aristotela určena svým úkonem a svojí způsobilostí. A když již 

taková není, nelze již tvrdit, že je stejná, nýbrž má pouze stejné jméno. Jenom v tomto 

smyslu bude mrtvá ruka ještě pořád „rukou“. Podle Aristotela není jednotlivec sám 

soběstačný a je k obci ve stejném poměru, jako jsou části k celku. A proto je podle 

Aristotela zřejmé, že obec je původnější než jednotlivec.141  

 Obec je tedy jako cíl člověka přednější než on, ale nejlepší obec musí naopak 

stát na schopnostech občanů a musí zaručovat ctnost pro všechny, jak jasně vyplývá ze 

třinácté kapitoly sedmé knihy Politiky. Nejlepší zřízení jako forma obce vyžaduje 

nejlepší občany. Občané jsou zároveň jedinými součástmi nejlepšího zřízení. 

Aristotelovo vyjádření, že všichni občané jsou účastni správy nejlepší obce, což 

vyjadřuje nárok na jejich ctnost, vede zkoumání nutně k otázce výchovy. Můžeme 

tvrdit, že Aristoteles musí tematizovat výchovu, aby učinil svá předchozí vyjádření 

udržitelná. Občané v nejlepší obci musí projít důkladnou výchovou (paideia) k 

občanské ctnosti. Téma výchovy je předmětem zbývajících částí sedmé knihy a poté i 

celé knihy osmé. Budeme se mu věnovat v následující kapitole. 

                                                           
139 ARISTOTLE. Politics: Books VII and VIII. Str. 130–131. 
140 Pol. I. 2. 1253a21–22. 
141 Pol. I. 2. 1253a19–29. 
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5 Výchova v nejlepší obci 

5.1 Charakter a cíl výchovy 

 Výše jsme vyložili, že charakter obce se odvozuje od jejích občanů. Odtud 

vyplývá důležitost úkolu výchovy občanů pro zákonodárce. Již výše jsme vyložili 

nejasnosti, které vyplývaly z pojetí občana v nejlepší obci. Ctnost občanů v nejlepší 

obci spočívá ve schopnosti být ovládaný i vládnout. Předpokládáme, že výchova 

v nejlepší obci povede právě k tomuto cíli.  

„Ježto pak tvrdíme, že ctnost občana, který vládne, jest stejná s ctností 

nejlepšího muže, a ježto tentýž muž má být nejprve poddaným a teprve potom 

vládcem, jest zákonodárcovým úkolem vyšetřit, jak by se mužové stávali 

dobrými, totiž jakým vzděláním a zaměstnáním, a co jest účelem nejlepšího 

života.“142  

Z tohoto Aristotelova vyjádření plyne, že cílem zkoumání o výchově je vymezit 

nejlepší život v obci a zároveň, že výchova v nejlepší obci bude jedna, a tím se dosáhne 

již vzneseného nároku na to, aby občané byli schopni vládnout i být ovládáni. Výše 

jsme se pokusili ukázat, že správný život v nejlepší obci lze interpretovat jako aktivní 

život, který má blíže ke kontemplativnímu teoretickému životu. Pokud je tato 

interpretace správná, tak by výchova k nejlepšímu životu měla tyto aspekty reflektovat.  

Podle Aristotela se lidé stávají dobrými přirozeností, zvykem a rozumem. Ve 

fylogenezi nejdříve živočichové zakouší svoji přirozenost (fysis), někteří pak zvyk 

(ethos) a člověk nakonec i rozum (logos). Podle Aristotela se má jedno s druhým 

shodovat.143 Toto Aristotelovo vyjádření vymezuje základní úkol výchovy. Výchova 

má vzdělávat člověka tak, aby byl ve shodě se svojí přirozeností. Ctnost obce je podle 

Aristotela dána vůlí a věděním občanů. Celek obce se vytváří podle ctnosti jednotlivců, 

a proto je výchova zaměřena na každého občana.144 Podle Aristotela musí mít občané 

určité vrozené vlastnosti, aby je mohl zákonodárce vůbec vést, ale všechny další 
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vlastnosti občanů se učí návykem.145 Když Aristoteles mluví o cíli výchovy, předkládá 

hierarchii dober. Politik má pode Aristotela dávat zákony tak, aby přihlížel k složkám 

duše a musí přihlížet k tomu, co je nejdůležitější a co je účelem toho nejdůležitějšího. 

Jaký je tedy vztah mezi složkami duše a výchovou? Zde má Aristoteles na mysli složku 

rozumovou a složku nerozumovou, o nichž hovoří výše v kapitole: „Rozeznávají se 

dvě složky duše, z nichž jedna má rozum sama v sobě, druhá ho sice v sobě nemá, ale 

jest schopna rozumu poslouchat.“146 Složku rozumovou můžeme podle Aristotela 

znovu dělit na dvě části: rozum teoretický (logos theoretikos) a rozum praktický (logos 

praktikos). Vyvstává otázka, v jaké části rozumové složky duše má probíhat výchova. 

Podle Aristotela je zřejmé, že to, co je méně dokonalé, je určeno pro to, co je 

dokonalejší.147 Proto se zdá, že výchova má kultivovat rozum teoretický, jako 

nejvhodnější způsob života v nejlepší obci.148 

5.2 Volný čas 

V patnácté kapitole se Aristoteles začíná věnovat konkrétním ctnostem, které 

jsou pro obec potřebné a které se v nejlepší obci mají pěstovat. Tvrdí, že ctností, které 

jsou pro nejlepší obec vhodné, je zapotřebí pro volný čas. Volný čas (schole), se zdá 

být fundamentálním principem správného života v nejlepší obci: „… obec musí mít 

ctnosti, kterých jest potřebí pro život ve volném čase; neboť ten, jak jsme už často řekli, 

jest cílem práce, jako jest cílem války mír. K prázdni a správě života jsou užitečné ty 

ctnosti, které se osvědčují jak ve volném čase, tak v práci. Neboť předně musí být 

opatřeno mnoho nutných věcí, aby bylo možno žít ve volném čase.“149 Práce je tedy 

podmínkou volného času: Nejdříve je potřeba zaopatřit obec tak, aby bylo možné 

volného času dosáhnout. To zase podle Aristotela vyžaduje, aby obec byla uměřená, 

zmužilá a otužilá.  

                                                           
145 Pol. VII. 14. 1332b9–11. Znovu zopakujme, že občané mají být schopni vládnout i být ovládaní. 

Tento nárok vzhledem k výše předloženým Aristotelovým výrokům bude ve výchově pravděpodobně 

uplatňován následovně. Vzdělání směrem ke schopnosti být ovládán bude souviset se zvykovostí, a 

naopak vzdělání k vládě v rozumu. 
146 Pol. VII. 14. 1333a18–19. 
147 Pol. VII. 13. 1333a22–23.  
148 LORD, Carnes. Education and Culture in the Political Thought of Aristotle. Str. 38–40. 
149 Pol. VII. 15. 1334a13–19. 
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Tuto pasáž z patnácté kapitoly sedmé knihy Politiky lze interpretovat tak, že 

ctnosti jako statečnost, uměřenost, zmužilost nebo otužilost jsou vhodné pro práci a 

vytvářejí prostor pro ctnosti kontemplativní, které nejsou v tomto smyslu praktické. 

Kontemplativní život by pak byl uskutečněním nejlepšího života, protože by byl 

uskutečňován pouze a výsostně ve volném čase. O volném čase píše Aristoteles rovněž 

v desáté knize Etiky Nikomachovy:  

„Dále se zdá, že blaženost je v prázdni; pracujeme zajisté, abychom si zajistili 

prázdeň, válčíme, abychom žili v míru. Ctnosti praktického jednání tedy 

uskutečňují svou činnost v životě občanském anebo ve válce; činnostmi 

v těchto oblastech se pak zaneprázdňujeme a válečnou činností, … Ale činnost 

politikova nemá prázdně a kromě samé správy života v obci zjednává ještě sobě 

a občanům moc a pocty nebo blaženost, která jest ovšem rozdílná od činnosti 

politické a zřejmě také jiná, než je ta, kterou hledáme.“150  

Podle Aristotela tedy politická aktivita nepatří do volného času, protože je 

zaměstnáním, které je příčinou volného času. Politická aktivita tedy není hodná 

následování sama pro sebe, ale je pouze účelem. Aristoteles ale vyjmenovává ctnosti, 

které jsou potřebné jak pro volný čas, tak pro práci v obci. Statečnost a otužilost je 

vhodná pro práci, ale filosofie právě pro volný čas. Uměřenost a spravedlnost je 

potřebná jak ve válce, tak i v míru. A společně s filosofií je potřebná nejvíce těm, kteří 

žijí v blahobytu, jelikož v míru hrozí, že nebudou jednat ctnostně, protože je k tomu 

nepovede hrozba války. Z těchto všech důvodů je nutné věnovat velkou část zařízení 

obce výchově. Výchova je pro občany nutná, aby dokázali naplnit cíl přirozenosti a 

dokázali dosáhnout rozjímavého života. Výchova musí připravit občany nejenom na 

politickou vládu a válku, ale také na mír a volný čas. Výchova v nejlepší obci bude 

tedy určitě směřovat k nutným věcem, ale také k věcem krásným (ta kala).151  

 V posledních dvou kapitolách sedmé knihy Politiky se Aristoteles zabývá 

konkrétními opatřeními pro plození potomků, určuje věkovou hranici pro sňatky a 

snaží se ovlivnit početí budoucích občanů tak, aby byli co nejsilnější a měli nejlepší 
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potenciál k rozvoji ctnosti. Aristoteles také zkoumá výchovu dětí v prvních sedmi 

letech života, které má probíhat doma. Tím se podrobně nebudeme zabývat. Pro další 

zkoumání je důležitý poslední odstavec, v němž Aristoteles shrnuje právě zkoumání o 

výchově dětí. Děti se mají od pěti let účastnit vyučování předmětů, kterým se mají od 

sedmi let aktivně učit. Výchova se má podle Aristotela dělit po sedmi letech.152 

Dospělosti dosahují občané ve čtrnácti letech, kdy u nich proběhne první sedmiletá fáze 

výchovy. Druhá fáze výchovy trvá do jednadvaceti let. Povahu a způsob výchovy 

budeme zkoumat v následující kapitole. Mezi sedmou a osmou knihou Politiky je velmi 

těsná vazba. Protože na konci sedmé knihy se začne probírat výchova, která se pak, jak 

už zaznělo, probírá i celou osmou knihu. Proto by bylo těžké pochybovat v případě 

těchto dvou knih o jejich pořadí.  

Výchova je nutná pro vzdělání občanů, aby dosahovali ctností, které jsou pro 

život v nejlepším zřízení nezbytné. Již výše jsme zmínili, že Aristoteles ve své 

koncepci nejlepšího zřízení tematizuje výchovu proto, že bez ní by nebyl jeho koncept 

udržitelný. Důležitost výchovy, jíž Aristoteles věnoval celou osmou knihu, pro nejlepší 

zřízení tkví tom, že její pomocí lze udržet Aristotelovo tvrzení, podle něhož štěstí obce 

závisí na štěstí jejich částí, tedy občanů a jejich štěstí záleží právě na ctnostném životě. 

5.3 Veřejná a soukromá výchova v nejlepší obci 

 Na konci minulé kapitoly jsme tvrdili, že návaznost sedmé a osmé knihy 

Politiky je nesporná, protože osmá kniha pokračuje v pojednání o výchově, které začalo 

již v knize sedmé. R. Kraut se dokonce domnívá, že rozdělení tématu nejlepší obce do 

dvou knih je umělé, protože se jedná o jedno pojednání.153 S tímto stanoviskem 

souhlasíme, ovšem okolnosti, za kterých bylo pojednání rozděleno do dvou knih, není 

tématem našeho bádání. Poslední kniha Politiky je velmi odlišná od ostatních tím, že 

je tematicky ucelená, a to i navzdory tomu, že může působit jako nedokončená. 

Tematická ucelenost jistě souvisí i s tím, že kniha je ze všech knih Politiky nejkratší.  

 Aristoteles začíná pojednání o výchově v osmé knize následovně:  

                                                           
152 Pol. VII. 17. 1336b26–1337a4. 
153 ARISTOTLE. Politics: Books VII and VIII. Str. 169. 
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„O tom tedy nikdo nepochybuje, že nejdůležitějším zákonodárcovým úkolem 

je uspořádat výchovu mládeže. Neboť neděje-li se to v obcích, škodí to 

ústavám, ježto s každou ústavou musí souhlasit také způsob výchovy …“154  

Aristoteles se tedy domnívá, že pokud v daném zřízení není mládež vychovávána v 

jeho duchu, hrozí poškození zřízení. Aristoteles pokračuje tvrzením, že lepší povaha 

člověka je příčinou lepšího zřízení.155 Nejlepší charakter pak bude příčinou nejlepší 

obce. Aristoteles tvrdí, že obec má jeden účel a výchova musí být také jedna a veřejná. 

Aristoteles k tomu dodává, že všichni občané náležejí obci, protože každý je její 

součástí. Aristoteles si pro nejlepší obec představuje veřejný způsob vzdělávání. 

Vzdělávání musí odpovídat druhu zřízení, a tudíž i jeho účelu. Obec má společný úkol 

a takový společný úkol potřebuje podle Aristotela společné přípravy. Výchova 

v nejlepší obci musí být kontrolována a uspořádávána společně pro všechny mladistvé. 

To poukazuje i na společný účel občanů, kterým je v případě nejlepšího zřízení nejlepší 

život a blaženost.156 Můžeme tvrdit, že společná výchova má být v nejlepším zřízení 

pravděpodobně poskytnuta všem dětem občanů, kteří budou v budoucnu zastávat úřady 

a sami budou občany. Aristoteles zdůvodňuje to, že výchova má být veřejná a společná 

následujícím tvrzením: „Nesmíme se domnívat, že by každý občan náležel jenom sobě, 

nýbrž musíme být přesvědčení, že všichni náležejí obci, neboť každý je součástí 

obce.“157  

R. Kraut si všímá, že Aristoteles nijak nediskutuje o tom, že stejná výchova má 

být poskytnuta jak chudým, tak i bohatým. To, že pro ctnost je nutná výchova jako 

základ, přitom nevede nijak nutně k požadavku na stejnou výchovu pro všechny děti a 

mladistvé. Podle Krauta tímto požadavkem Aristoteles usiluje o rovnost mezi 

budoucími občany. Nijak ale zároveň nesnižuje váhu bohatství jednotlivých občanů.158 

Již výše jsme poukazovali na to, že občané jsou si rovni, a že právě proto bohatství 

nehraje ve společenství občanů podstatnou roli, byť je z jiného hlediska prostředkem 

                                                           
154 Pol. VIII. 1. 1337a11–15. 
155 Pol. VIII. 1. 1337a15–16. 
156 Pol. VIII. 1. 1337a12–29. 
157 Pol. VIII. 1. 1337a26–29. 
158 ARISTOTLE. Politics: Books VII and VIII. Str. 171. 
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k dosažení nejlepší obce. V nejlepší obci musí občané pěstovat ctnosti a užívat volného 

času, který je prostředkem k rozjímavé činnosti, která přináší opravdovou blaženost. 

Přestože Aristoteles unifikuje výchovu, rozhodně nechce sjednocovat občany tak, jak 

to činí Platón v Ústavě. Společná výchova nemá vytvářet jednotu, ale spíše rovnost 

mezi občany a vládci v nejlepší obci.  

 Aristoteles si neklade otázku, jak zajistit peníze právě pro výchovu chudých. 

Můžeme ale předpokládat, že prostředky na výchovu chudých obec mít bude, protože 

již z první věty osmé knihy je zřejmé, že výchova je pro nejlepší obec velmi důležitá 

instituce. Aristoteles vyjadřuje také určitou nejistotu o vlastní náplni výchovy, když ve 

druhé kapitole tvrdí, že není shoda o předmětech, které se mají studovat, a že není jasné, 

jestli výchova má směřovat k rozumové nebo mravní stránce duše a jestli se má mládež 

učit tomu, co je užitečné, nebo tomu, co vede k ctnosti. Konečně také není zřejmé, jak 

ctnosti nabývat.159 Aristoteles ale zmiňuje, že mladíci se mají zabývat užitečným 

zaměstnáním, které člověka nesnižuje. Odmítána jsou pak všechna všední zaměstnání, 

které tělo, duši nebo rozumovou schopnost duše činí méně zdatnou. Všední (banauson) 

zaměstnání činí u svobodných lidí jejich duši a tělo neschopné dosahovat ctnosti. 

Taková zaměstnání nedopřávají člověku jeho volný čas.160 Je tedy zřejmé, že správnost 

výchovy stojí na přípravě k ctnostnému životu.161 Podle Aristotela činit něco ve smyslu 

učit se něčemu nebo něco činit pro sebe sama nebo přátele je hodné člověka 

svobodného. Naopak činit něco takového pro druhé je nádenické a otrocké.162 Občané, 

jako svobodní obyvatelé obce, by měli pravděpodobně praktikovat něco, co vede 

k takové činnosti, která bude sama sobě cílem. Taková je, jak jsme již vyložili, 

rozjímavá ctnost, která přináší blaženost a je sama pro sebe žádoucí. Naopak takováto 

ctnost není vhodná pro otroky a služebníky. Je tedy zřejmé, že Aristoteles si pro 

nejlepší zřízení představuje výchovu k rozjímavé činnosti, jako ctnosti nejlepšího 

života. 

                                                           
159 Pol. VIII. 2. 1337a33–1337b4. 
160 Pol. VIII. 2. 1337b9–14.  
161 PANGLE, Thomas L. Aristotle’s teaching in the Politics. Str. 258. 
162 Pol. VIII. 2. 1337b15–21. 
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 Aristoteles líčí ve třetí kapitole osmé knihy Politiky výchovu jako vzdělávání 

se v činnostech, které mají účel samy v sobě. V nejlepší obci by se občané měli 

vzdělávat právě v činnostech, které jsou nejkrásnější. Takové činnosti jsou podle 

Aristotela zdrojem blaženosti. Zároveň jsou to takové činnosti, které jsou vhodné pro 

volný čas.163 Synům v nejlepší obci se má poskytnout krásné a ušlechtilé vzdělání, 

které je vhodné pro svobodné jedince.164 Z Aristotelova textu vyplývá, že toto nejlepší 

vzdělání je podmínkou pro svobodný život občanů v nejlepším zřízení. Zároveň je 

zřejmé, že takového vzdělání se dostane pouze mužům. To jenom potvrzuje to, co jsme 

probírali výše. Občané díky veřejnému vzdělání by měli v nejlepším zřízení být stejně 

svobodní a ctnostní bez ohledu na majetek. 

 Aristoteles popisuje ve třetí kapitole také jednotlivé výukové předměty. Je 

zřejmé, že pro Aristotela je výchova termín jak pro mravní, tak vědní vzdělání. 

Považuje za obvyklé, že se mladíci vzdělávají v gramatice (grammata), tělocviku 

(gymnastikos), hudbě (musike) a někde i v kreslení (grafikon).165 Sám toto kurikulum 

nehodnotí, ale můžeme si myslet, že v nejlepší obci by se měly vyučovat i tyto čtyři 

předměty. Důležitá je ale Aristotelova zmínka o volném čase a musice. Zdá se, že ta 

má vyplňovat volný čas více než vzdělání v ostatních vědních oborech. 

5.4 Músické umění 

 Téma músického umění166 Aristoteles projednává v kapitole páté až sedmé. Jde 

o poslední téma Politiky. Aristoteles se v páté kapitole ptá, jestli músické umění nějak 

přispívá ke správě života a rozumnosti (fronesis).167 Músické umění má podle 

Aristotela naplňovat volný čas, ale ne pouze jako zábava a odpočinek. Takové umění 

podle Aristotela poskytuje jak vzdělání, tak hru a také ušlechtilý požitek.168 Důležité 

pro Aristotelovo pojetí nejlepší obce a výchovy v ní je, že músické umění působí na 

všechny členy obce podobným způsobem. Aristoteles totiž tvrdí, že:  

                                                           
163 Pol. VIII. 3. 1338a1–14. 
164 Pol. VIII. 3. 1338a30–33. 1338b1–4. 
165 Pol. VIII. 3. 1337b24–25. 
166 Je vhodné připomenout, že músické umění zahrnuje hudbu i básnictví. PANGLE, Thomas L. 

Aristotle’s teaching in the Politics. Str. 216. 
167 Pol. VIII. 5. 1339a25–26. 
168 Pol. VIII. 5. 1339b11–15. 
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„… podle obecného uznání naplňují [zpěvy Olympovy] duši nadšením, nadšení 

jest pak vznětem mravní stránky v duši. Mimoto již pouhý poslech 

napodobování vypravování budí ve všech stejné city, i bez rytmů a nápěvů.“169  

Músické umění působí tedy na duši, a hlavně na její mravní stránku. Aristoteles dále 

vysvětluje své tvrzení:  

„Ježto vlastností hudby jest příjemnost, ctnost však záleží v tom, abychom se 

správně radovali, milovali a nenáviděli, jest zjevno, že se ničemu není třeba tak 

učit a navykat tomu, jako správnému soudu a radosti z dobrých mravů a 

správných skutků. V rytmech a nápěvech pak jest veliká podobnost 

s opravdovou povahou hněvu a klidnosti, mužnosti a uměřenosti i všech jejich 

protiv i ostatních mravních vlastností – svědčí o tom skutečnost; cítíme totiž 

v duši změnu, když něco takového slyšíme.“170  

Podle Aristotela činí ctnostný člověk nejenom dobrá rozhodnutí, ale také má adekvátní 

emocionální stavy a reakce na určité podněty. Zvyk reagovat správným způsobem na 

určité podněty tříbí právě músické umění.171 Takové umění je pak vhodné pro 

vzdělávání občanů v nejlepší obci. Hudba může podle Aristotela dát duši určitou 

mravní vlastnost. Zároveň je poutavá a udrží pozornost mladíků. Nejdůležitější 

vlastnost takového umění je tedy v tom, že vyvolává podobné reakce u všech obyvatel 

obce. Ctnost, kterou pak získávají, má podobné rysy a všichni díky múzickému umění 

získávají podobné vzdělání. 

Vzdělání v músickém umění si lze představit jako umění správného 

naslouchání. Moderně bychom dokonce mohli chápat takové vzdělání snad jako umění 

správně vyložit a analyzovat dílo. Aristoteles až do konce osmé knihy Politiky vykládá 

o rozdílech v nástrojích, tóninách a rytmech. Snaží se také nalézt formu, která by byla 

pro vzdělání a výchovu vhodná. Neprovádí sice žádný důkaz toho, že músické umění 

je schopné změnit duchovní stav posluchače a tříbit jeho ctnost; pravdou ale je, že u 

posluchačů vyvolává podobné pocity. Výchovu k músickému umění nemůžeme chápat 

                                                           
169 Pol. VIII. 5. 1340a10–14. 
170 Pol. VIII. 5. 71340a15–22. 
171 ARISTOTLE. Politics: Books VII and VIII. Str. 194–195. 
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jako jedinou oblast, v níž mají být občané v nejlepším zřízení vychovávaní, ale ukazuje 

se na ní, že občané musí být vychováni k něčemu společnému. A to proto, aby mohli 

dosahovat největší blaženosti, musí být schopni vytvořit opravdové společenství, ve 

kterém všichni dosahují určité úrovně vzdělání a výchovy.  

5.5 Správný život a vzdělání 

 Z charakteru výchovy, jak jsme ji v krátkosti vyložili, vyplývá, že opravdovým 

předmětem výchovy v nejlepší obci má být músické umění, neboť ukazuje, co je dobré. 

Samozřejmě, že vzdělání by podle Aristotela mělo probíhat i v jiných oborech, ale pro 

občanství v nejlepší obci je klíčové právě veřejné vzdělání v músice. Výše jsme uvedli, 

že pro nejlepší zřízení je žádoucí život, který je svým vlastním druhem aktivního života 

a je vymezen teoretickým kontemplativním životem a životem praktickým a 

politickým. Jaký je tedy vztah mezi vzděláním a výchovou a pojetím nejlepšího života?

  

Carnes Lord nejprve vyjasňuje, jaký je nejlepší život a také dochází k výše 

vyloženému tvrzení, že nejde o jeden druh, ale o směs obou druhů života.172 Chce 

ukázat, že teoretický život, i přesto, že se může zdát nevhodný pro život v obci, do obce 

patří. Upozorňuje proto na příklad Sokrata, na němž ukazuje, že nic z teoretických a 

kontemplativních činností nevyjímá takového člověka z participace na společném 

životě, a tudíž z obce. Teoretický způsob života je, jak jsme již zmiňovali, žádoucí sám 

pro sebe a zdá se, že je cílem lidské činnosti v nejlepší obci. Ale to neznamená, že 

takový člověk nežije v obci a neobohacuje ji právě takovým životem, např. 

poskytováním rad ostatním členům obce nebo studiem politiky.  

Zároveň by však bylo podle Lorda chybné předpokládat, že způsob života, který 

kombinuje rozjímání a politickou činnost, byl pro Aristotela nějak přednější než život 

čistě teoretický.173 Život v nejlepší obci má být co největším přiblížením nárokům, 

které na život klade filosofická rozjímavá činnost, ale musí být přístupná všem, i těm, 

kteří neprojevují nadstandardní vlohy pro filosofickou činnost. Žádoucí je tedy volný 

čas, který přináší potěšení z músického umění. Občané v nejlepší obci musí být schopni 

                                                           
172 Pol. VII. 2. 1324a28–29.  
173 LORD, Carnes. Education and Culture in the Political Thought of Aristotle. Str. 188–189. 
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obojího: jak činnosti nutné, která je žádoucí pro dosahování prostředků k uskutečnění 

nejlepší obce nebo válku, tak také – a raději – ctnostné činnosti ve volném čase.174 

Právě proto je músika jádrem výchovy v nejlepší obci. 

 Lord tvrdí, že Aristotelova nejlepší obec nebude ovládána filosofy, ale 

vzdělanými občany, které nazývá gentlemen. Vrcholem takového vznešeného života je 

pak velkomyslnost: „Velkomyslný (megalopsychos) člověk, poněvadž jest hoden 

největších věcí, jest asi nejlepší; většího totiž vždy jest hoden ten, kdo jest lepší a 

největších ten, kdo jest nejlepší. … Podobá se tedy, že velkomyslnost jest jako nějaká 

ozdoba ctností; činí je totiž většími a bez nich nemůže vzniknout.“175 Velkomyslní 

členové obce dosahují podle C. Lorda morální a politické ctnosti a směřují k tomu, co 

takové ctnosti přesahuje. Velkomyslný muž je pak stejně jako nejlepší politické zřízení 

reflexí filosofického života v mezích praktické sféry politična.176 
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175 EN. IV. 7. 1123b27–1124a2. 
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6 Vztah dvou nejlepších zřízení 

Výše jsme se pokusili vyložit nejdůležitější části sedmé a osmé knihy Politiky, 

abychom ukázali charakter nejlepšího zřízení podle Aristotela. Otázkou stále zůstává, 

jak máme chápat vztah nejlepšího zřízení popisovaného ve třetí kapitole Politiky a 

nejlepšího zřízení z posledních dvou knih. Na konci třetí kapitoly jsme vyložili názor 

R. G. Mulgana, který tvrdí, že nejlepší politické zřízení ze sedmé a osmé knihy jasně 

navazuje na výklad ze třetí knihy a jedná se o jedno a totéž politické zřízení. Mulgan 

ve svém výkladu odmítá dvě tradiční domněnky, které by podle něj mohly poukazovat 

na rozdílnost obou zřízení. Za prvé jde o otázku ctnosti občanského tělesa. Ve třetí 

knize se totiž tvrdí, že ctnostní a vládnoucí mohou být pouze ti nejdokonalejší a těch 

je velmi málo. Naopak v sedmé a osmé knize se klade nárok na ctnost celého 

občanského tělesa. Mulgan tuto nesrovnalost překonává tvrzením, že Aristoteles 

v sedmé a osmé knize hovoří pouze o vládnoucích občanech.  

Druhé tvrzení, které odmítá, se týká střídání vládnoucích a ovládaných. Toto 

střídání Aristoteles v pojednání o nejlepším zřízení ve třetí knize neuplatňuje, zatímco 

v sedmé a osmé ano. Podle Mulgana však ze třetí knihy nevyplývá, že by změna 

vládnoucích nebyla možná. 

Výše jsme chtěli ukázat, že správný život pro nejlepší zřízení spočívá jak 

v aktivním politickém, tak teoretickém životě. Též jsme chtěli ukázat, že občané 

v nejlepším zřízení musí dosahovat takové ctnosti, aby dosahovali směsi obou těchto 

životů. Občanská ctnost pak klade na občany nejlepšího zřízení nárok, aby byli všichni 

potenciálně schopni vládnout, a tedy dosahovat ctnosti jak politické, tak 

kontemplativní. C. Lord pak interpretuje Aristotela tak, že ukazuje vládce v nejlepší 

obci jako člověka velkomyslného; tím však musí Aristoteles myslet potenciálně i 

všechny občany, protože ti musí být také schopni vlády. (Proto aby občané nejlepšího 

zřízení byli schopni dosahovat právě těchto kvalit, musí v takové obci existovat 

specifický způsob výchovy, který se ukazuje jako velmi důležitý předpoklad pro 

takovou obec.) S výkladem Mulgana lze těžko souhlasit, protože v království nebo 

aristokracii, jež jsou podle šestičlenného dělení zřízení z třetí knihy kandidáty na 

nejlepší zřízení, nemůžeme předpokládat občanské těleso, které by dosahovalo 
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takových kvalit, že by se mohlo potenciálně s vládcem vystřídat. Aristoteles se totiž ve 

třetí knize vyjadřuje o počtu nejlepších mužů, kteří jsou schopni vlády: 

„A proto snad dříve lidé žili pod vládou králů, poněvadž zřídka bylo možno 

nalézt větší počet mužů vynikajících ctností, zvláště proto, že se tehdy žilo 

v malých obcích. Mimoto si lidé ustanovovali krále za jejich dobrodiní, která 

prokazují právě dobří mužové. Jakmile se však dospělo k tomu, že se 

vyskytovalo mnoho mužů ctností podobných, nemínili již snášet království, 

nýbrž toužili po nějaké společné vládě, i zřizovali politeiu.“177 

Z toho lze usuzovat, že během vývoje se přirozeně zvětšuje počet těch, kteří jsou 

schopni vlády. I proto je důležitá výchova, neboť i přesto, že Aristoteles omezuje počet 

jedinců žijících v nejlepším zřízení, chce občanské těleso vychovávat tak, aby bylo 

schopno vlády celé. Co do ctnosti pak jsou nejlepší všichni, stejně jako králové 

v království nebo vládci aristokracie ze třetí knihy. Ve III. knize také zastává názor, že 

nejlepší muži ve společenství jsou přirozeně určeni k vládě.178 Aristoteles tedy mluví 

v obou pojednáních o mužích, kteří jsou schopni vlády, a jsou tedy stejně ctnostní. 

V nejlepším zřízení ze sedmé a osmé knihy jich pravděpodobně bude mnohem více než 

v království nebo aristokracii ze třetí knihy. A díky většímu počtu těch, kteří budou 

v nejlepším zřízení schopni vlády, bude takové zřízení uplatňovat vládu občanskou. 

Tímto tvrzením lze zároveň odpovědět na druhé Mulganovo tvrzení. Ve třetí knize totiž 

rozlišuje Aristoteles správná zřízení podle počtu vládců, ale již jsme ukázali že ve 

skutečně nejlepším zřízení budou vlády schopni všichni. A proto není možné, aby se 

v království nebo aristokracii vládci střídali jinak než tím, že by někdo nový dosáhl 

stejné ctnosti. Oproti opravdovému nejlepšímu zřízení, kde všichni této ctnosti 

dosahují, je však tento proces změny vládce mnohem obtížnější. A spíše se můžeme 

domnívat, že se změnou vládce by se změnil i charakter celé obce nebo jeho zřízení, 

které je závislé právě na svých nejlepších představitelích. 

Na začátku výkladu o občanské ctnosti jsme se potýkali s problémem, zda jsou 

občané co do občanské ctnosti stejní v obou pojednáních. Teď je již zřejmé, že výchova 

                                                           
177 Pol. III. 15. 1286b7–14. 
178 Pol. III. 17. 1288a15–24. 
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v nejlepší obci zaručuje sjednocení občanské ctnosti a ctnosti dobrého muže tak, aby 

všichni občané v nejlepší obci měli vlastnosti, které mají v pojednání ze třetí knihy 

pouze ti, kteří vládnou na základě dokonalosti své ctnosti jako králové nad poddanými. 

Aristotelés tvrdí, že dokonalost co do ctnosti člověka je to, co ho předurčuje k vládě 

nad ostatními, a proto je v šestičlenném dělení zřízení království a aristokracie chápána 

jako lepší. To pravděpodobně současně znamená, že v šestičlenném dělení chápe 

Aristoteles větší počet vládnoucích jako negativní parametr. Nicméně ve zřízení, které 

předkládá v posledních dvou knihách Politiky, kde občané dosahují takových kvalit 

jako potenciální vládci, je skutečně možné dosáhnout nároku občanské ctnosti pro 

všechny a ukázat, že občanská vláda je lepší než královská, protože všichni jsou stejně 

ctnostní. Také to ukazuje nesprávnost Mulganova výkladu, protože opravdová 

občanská vláda nad svobodnými se bude uskutečňovat pouze v nejlepší obci ze sedmé 

a osmé knihy. 

 Pokud ale uznáme, že se nejedná o jedno zřízení, stavíme se nutně před otázku, 

proč Aristoteles tématizoval dvakrát stejné téma, a to ještě vždy odlišným způsobem. 

R. Kraut přichází s několika vysvětleními. Za prvé, při psaní třetí knihy Politiky věřil 

Aristoteles, že existuje někdo, kdo má neobyčejné vlohy pro vládu (pravděpodobně by 

šlo o Filipa Makedonského nebo jeho syna Alexandra Velikého), a proto považoval 

království za nejlepší zřízení. Později ale sepisoval sedmou a osmou knihu a již vůbec 

nejevil zájem o takového člověka, protože takový člověk zklamal nebo již vůbec nežil. 

Za druhé, Aristoteles změnil názor a díky tomu jeho text v posledních dvou knihách 

vypadá mnohem optimističtěji (vzhledem k dosažení eudaimonie) než předchozí 

zkoumání. Za třetí přichází Kraut s vysvětlením, které se obrací na Aristotelova 

předchůdce. Operuje s představou, že Aristoteles ve třetí knize skrytě uznával 

Platónovo tvrzení, že pravá moudrost a ctnost je pouze pro hrstku jedinců. Poté si ale 

uvědomil svůj omyl, který by byl fakticky uznáním Platónových názorů z Ústavy (které 

přitom ve druhé knize silně kritizuje), a sepsal utopický projekt, kde takové tvrzení 

odmítnul. Kraut se nepřiklání k žádnému z těchto vysvětlení. Tvrdí však, že třetí kniha 

předpokládá znalost tradičního politického systému a hodnocení jednotlivých zřízení, 

které v tomto systému mají své místo. Správná zřízení z tohoto systému pak mohou být 

dobrá pouze jako lepší než jejich odrůdy. Až když se Aristoteles vymaní z tradičního 
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pojetí, navrhuje zřízení, kde by 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.179 Toto vysvětlení považuji za nejpravděpodobnější. 

Má-li Aristoteles při popisu nejlepšího zřízení v sedmé a osmé knize na mysli 

jiné zřízení než v knize třetí, lze se ptát, jaký je pak statut tohoto zřízení, jež lze 

považovat za opravdové nejlepší zřízení. Zejména z výkladů o občanské ctnosti, 

správném životě a o výchově můžeme soudit, že nejlepší zřízení popsané v knihách 

VII. a VIII. je naprosto nejlepší. Takové zřízení nejlépe vyhovuje a dosahuje nároku a 

cíli obce z první knihy, totiž aby nejlepší obec dosahovala opravdového a nejvyššího 

dobra. Ve srovnání s dělením na šest jednotlivých zřízení ze třetí knihy Politiky by pak 

pravděpodobně toto nejlepší zřízení stálo zcela mimo, nebo pomyslně nad tímto 

dělením. Jedná se totiž o zřízení podle přání, které se nemusí ohlížet na již existující 

podmínky a je na nich nezávislé. Pouze takové zřízení umožňuje dosáhnout pravé 

blaženosti, kterou máme chtít pro ni samu. Aristoteles tím uzavírá politické pojednání, 

které začíná právě zkoumáním o pravé eudaimonii na začátku Etiky Nikomachovy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
179 KRAUT, Richard. Aristotle: political philosophy. Str. 417–420.  
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7 Závěr 

V úvodu jsme si určili za cíl zkoumat nejlepší politické zřízení. K tomu se váže 

i otázka, jaké různé významy nejlepšího zřízení Aristoteles zná. Chtěli jsme ukázat, že 

se nejedná a jedno politické zřízení popisované dvěma způsoby. Nejdříve jsme se ale 

zabývali pojmem obce a občana. Již z první knihy Politiky je zřejmé, že obec je 

společenství občanů, které směřuje k nějakému dobru. Nejlepší obec jako občanské 

společenství pak směřuje k nejlepšímu dobru. Obec je totiž podmínkou naplnění dobra. 

Ukázali jsme, že identitu obce určuje zřízení, které je řádem obce. Nicméně pro 

Aristotela je obec současně také souhrnem občanů, a proto jsme se rovněž věnovali 

otázce občanské ctnosti. V nejlepším zřízení by podle této ctnosti měli mít možnost 

občané zastávat jak funkci vládnoucích, tak ovládaných. Taková ctnost se vztahuje i na 

občany ostatních zřízení, ale pouze v nejlepším zřízení dochází k jejímu plnému 

naplnění. Právě díky občanské ctnosti je nejlepší zřízení opravdu nejlepší. 

 Dále jsme se věnovali Aristotelovu šestičlennému dělení zřízení ze třetí knihy, 

v němž určuje tři správná politická zřízení a jejich tři zhoršené odrůdy. Nejlepším 

zřízením podle tohoto dělení je království a aristokracie. Tato nejlepší zřízení však 

nejsou totožná s tím ze sedmé a osmé knihy. Opačný názor R. G. Mulgana, podle něhož 

jde o jedno zřízení, jsme se snažili vyvrátit tvrzením, že obě zřízení mají zcela jiný 

počet mužů, kteří jsou schopni vlády a že v království nebo aristokracii není možné 

dosáhnout občanské ctnosti. 

 Zkoumali jsme rovněž charakter nejlepšího zřízení ze sedmé a osmé knihy. Je 

důležité připomenout, že Aristoteles nepovažuje projekt nejlepšího zřízení za 

neuskutečnitelný. Již v úvodu k sedmé knize Aristoteles píše, že pro správné vyložení 

charakteru tohoto nejlepšího zřízení je nutné určit, jaký život je pro občany takového 

zřízení nejžádoucnější. Nejlepší život ale lze dosáhnout pouze prostřednictvím obce. 

Nejdříve jsme proto vyložili podmínky pro vznik takové obce.  

 Nejdůležitější pro existenci nejlepší obce je však správný život jejích občanů. 

Ukázali jsme, že pro život v nejlepší obci není nejžádoucnější politický život. Opřeli 

jsme se při tom o interpretaci D. Depewa, který tvrdí, že nejžádoucnější život pro 

nejlepší zřízení není ani politický, ani teoretický život, ale směs obou. Zároveň jsme 
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ale museli uznat, že teoretický život je co do činnosti (činnost je přitom důležitým 

faktorem pro žádoucnost života) dokonalejší, protože sleduje dobra, která jsou hodná 

následování pro sebe samé, a to bezpodmínečně. Kontemplativní život umožňuje 

občanům sledovat správná dobra, která vedou k blaženosti. Pokud by nedosahovali 

ctností teoretického života, nebyli by schopni rozeznávat mezi oběma druhy a určit 

správnou míru v životě smíšeném. Jistou přednost nebo nutnost nahlížení správných 

dober, a tedy i kontemplativního teoretického života naznačuje již desátá kniha Etiky 

Nikomachovy. 

 Dále jsme se věnovali správě obce, kterou ale Aristoteles neprobírá podrobně. 

Určuje sice, čím se má obec zabývat a jaké stavy se v ní mají nacházet, ale celkově 

nepodává propracovaný exaktní systém. To lze vysvětlit tak, že Aristoteles 

nepovažoval za důležité podrobně toto téma rozebírat, protože ho již v předešlých 

knihách rozebral při pojednání o jiných zřízeních. To také znamená, že úřady a správa 

obce nejsou to, co činí zřízení nejlepší. Již bylo uvedeno, že rozhodující pro charakter 

nejlepší obce je správný život občanů. A tak správný život občanů spočívající v jejich 

ctnosti a v jejich správné výchově (což je otázka, která se v souvislosti s ctností občanů 

ihned otevírá) je tím, co vytváří unikátnost takového politického zřízení. 

 Ještě před pojednáním o výchově jsme se zmínili o volném čase. Ten lze označit 

za fundamentální předpoklad pro život v nejlepší obci. Ve volném čase mohou občané 

nejlepšího zřízení uskutečňovat kontemplativní život, který, jak jsme již vyložili, je pro 

nejlepší zřízení důležitý. Volný čas ale předpokládá práci jako svoji podmínku. Do 

volného času také nepatří politický život, protože taková činnost není hodna 

následování sama pro sebe, je totiž pouze účelem pro dosažení volného času.  

Aristoteles tvrdí, že nejdůležitějším zákonodárcovým úkolem je uspořádat 

výchovu mládeže. Mládež musí být vychovávána v duchu zřízení, jinak hrozí 

poškození takového zřízení. Výchova v nejlepším zřízení musí být veřejná a společná 

všem budoucím občanům. Obec má totiž společný úkol, a to vyžaduje i společné 

přípravy. Při vzdělání mladíků se musí dbát jak na gramatiku, tělocvik, tak zejména na 

vzdělání v músice. Ta má naplňovat volný čas. Músické umění totiž působí podle 

Aristotela na duši, tříbí posluchači ctnost a duchovní stav a učí reagovat na podněty 
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správným způsobem. Díky takovému umění dokáží občané v nejlepší obci správně 

rozeznat, co je dobré. Právě proto je vzdělání v músice pro občany v nejlepším zřízení 

nezbytné. 

Dále jsme si položili otázku, jak souvisí vzdělání a výchova s nejžádoucnějším 

životem pro nejlepší zřízení, tedy směsí dvou druhů života – teoretického a politického. 

C. Lord se přiklání k názoru, že žádoucí život pro nejlepší zřízení je směsí a tvrdí, že 

v nejlepší obci mají vládnout velkomyslní občané. Lord tvrdí, že život v nejlepší obci 

se má blížit životu rozjímavému, ale musí být přístupný všem, i těm, kteří neprojevují 

vlohy pro filosofickou činnost. V nejlepší obci je totiž důležité, aby občané byli 

schopni rozeznat skutečná dobra. Tím se znovu potvrzuje, že nejlepší zřízení stojí na 

správném životě občanů a ne na úřadech nebo vnitřní správě takové obce. Zároveň jsme 

se pokusili vyjádřit, jaký je charakter občanů v nejlepší obci, když všichni dosahují 

ctnosti, která je předurčuje i k vládě. Vzdělání v nejlepším zřízení vede právě 

k takovým ctnostem, které činí občany velkomyslnými. Tím zároveň Aristoteles 

odmítá postavení filosofů jako vládců, jak je chápe Platón v Ústavě.180 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
180 Resp. 489c–d, 521a. 
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