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Průběh obhajoby: - prezentace kandidáta:

zaměření na 3., 7. a 8. knihu Aristotelovy Politiky
teze: koncepce nejlepšího zřízení v 7. a 8. kn. se liší od koncepce v 3. kn., a
je náležitější
předpoklady – vyjasnění pojmů občana a obce v 3. knize
problematické vymezení ctností občana a zdatného muže v 3. knize:
souvztah aktivity („ovládat“) a pasivity („být ovládán“)
v 7. a 8. knize se jako klíčové ukázalo téma nejlepšího života jako cesty k
blaženosti

- vyjádření školitele:
jde rámcově o dosti zdařilou práci, která nabízí spolehlivé elementární
představení a zpracování témat uvedených knih Politiky
kritické otázky:
vědecký problém práce: vztah pojednání v 7. a 8. knize k obsahu 3. knihy –
to není v práci příliš do hloubky traktováno a nakolik to traktováno je, je
argumentace ne vždy koherentní: na jedné straně autor přijímá čtení
badatele Krauta, který odlišnost vysvětluje odlišným tematickým
zaměřením, na druhé straně zastává teze o kompatibilitě obou míst 
návrh hodnocení – „velmi dobře“

- vyjádření oponenta:
klady práce – plausibilní podání základních výkladů uvedených knih
jazykově dobře vystavěné, čtivé a střízlivé, zejména v první části
kritické otázky:
- která je ta ctnost, jež by všem řádně žijícím občanům měla být společná?
nejasný je zejména vztah mezi teoretickými ctnostmi a velkomyslností
- otázka po statutu músické výchovy a po jejím vztahu k teoretickým
ctnostem
- problematika vztahu různých standardních interpretací, s nimiž kandidát
na různých místech pracuje
návrh hodnocení – „velmi dobře“



- odpovědi kandidáta na kritické otázky:
- podmínky kladené na nejlepší zřízení v 7. a 8. kn. se velmi liší od
podmínek v 3. kn., což budí zdání velké vzdálenosti mezi navrhovanými
zřízeními; nicméně kandidát v rámci principu vstřícnosti předpokládá
jednoznačné užívání ústředních významů jak ve 3., tak v 7. a 8. knize 
- ke vztahu velkomyslnosti a teoretických ctností: mezi obojím
prostředkováno músickou výchovou

závěr komise: „velmi dobře“

Výsledek obhajoby: Velmi dobře
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