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Aristoteles (384 – 322 př. n. l.) 

• z rodiny lékařů 

• 20 let žákem Platónovy Akademie 

• Platónův největší žák a zároveň odpůrce 

• na dvoře Filipa (makedonského krále, který násilím 
sjednotil Řecko), vychovával jeho syna Alexandra 
(Velikého) – měl k dispozici rozsáhlé prostředky, ale 
později příčina problémů 

• založil fil. školu Lykeion (Lyceum) 

• politického nesnáze 

• obžaloba z bezbožnosti – vyhnul se trestu smrti útěkem 

• zemřel v osamění v exilu 

 



Aristotelovy spisy 

•  několik set spisů, ze všech oblastí (obtížně se čtou a citují) 

•  dle obsahu je lze rozdělit na spisy: 
 

1) o logice („Organon“ – „nástroj“ k správnému fil. myšlení) 

2) přírodovědné (Fyzika, O zkoumání živočichů) 

3) metafyzické (o obecných příčinách věcí – co je za physis) 

4) etické (Etika Nikomachova) 

5) politické  

6) o literatuře a rétorice 

 

•  snaha o shromažďování, katalogizování a logické dokazování 

•  Aristoteles je především vědec X Platón 



Logika 

• založil logiku („logos“) jako vědu = nauka o správném myšlení 

    (ne co musíme myslet, ale jak, abychom dospěli správnému 
poznání – formy a metody)  

• je to formální věda X reálným vědám 

• základní elementy logiky: 

1) pojem 

- získáváme je definicí (2 části) 

- zařazení do třídy (co souhlasí) + čím se odlišuje 

2) kategorie 

- 10 kategorií, které nemají žádný společný nadřazený pojem 

(substance, kvantita - množství, kvalita - vlastnost, relace - vztah) 



3) soud 

- pojmy spojujeme ve věty (soudy), rozlišuje jejich třídy 

- v každém soudu nejméně 2 pojmy 

- subjekt (pojem, o kterém se vypovídá) a predikát (výpověď) 

4) úsudek 

- soudy spojujeme v úsudky (jádro logiky, v nich probíhá myšlení) 

- odvození nového soudu z jiných soudů 

- skládá se z premis (předpokladů) a konkluze (závěru) 

5) důkaz 

- logicky nutné odvození jedné věty z druhé prostřednictvím 
postupných (nadřazených) úsudků 

- určitá mez (nejobecnější úsudek nelze dokazovat) 

- čtyři zásady myšlení (sporu, identity, vyloučení třetího, 
dostatečného důvodu) 



6) indukce 

- od jednotlivého pozorování a porovnávání dospíváme k 
obecným soudům 

- věděl, že je nemožné popsat všechny myslitelné případy v 
pozorování (a tím dokázat obecnou větu) 

- zkoumá, kolik učenců indukci považovalo za správnou 

- důvěřuje smyslovému poznání (jen tehdy má indukce smysl) 

- smysly neklamou (jen chybně spojujeme data) 



Metafyzika 

„jednotlivé a obecné“ 

• Co je skutečné?  

• obecné je možné jen v jednotlivostech 

(nominalisté – obecné jen abstrakce v našich hlavách) 

 

  „látka a forma“ 

• látka (morfé) – to, co je formováno (nezformované, neurčené), 
je to možnost stát se díky formě skutečností  

• forma (morfé) – něco neměnného, nutného (pravzory) 

• božství = čiré myšlení, čirá forma (myslí sebe sama) 

• látka klade formujícím silám odpor, proto je vše vzniklé 
nedokonalé (proto vývoj přírody v postupných krocích)  

• rozporuplnost (jeho formy = Platonovy ideje??) 

 

 



Antropologie, etika, politika 

Člověk 

• duch („nús“) nás odlišuje od ostatních bytostí 

• duch je nesmrtelný a nezaniká s tělem 

• tzv. „společný smysl“ v srdci (spojuje smyslové informace) 

Ctnost 

• člověk je rozumová bytost (rozvinutí rozumu je cílem) 

• znalosti etické a dianoetické (zdokonalení rozumu) 

Stát 

• člověk je „zoón politikon“ (bytost společenská, politická) 

• politika = užitá etika 

• ústavy (monarchie, aristokracie, políteiá + „zvrhlé formy“) 

• střední vrstva těžištěm státu 



Hodnocení Aristotela 

• nevídaný rozsah díla  

• realistický, systematický, skeptický přístup 

 

• zřejmě přecenil hodnotu logiky 

• jím vytvořené pojmy nám používáním „zevšedněly“ 

• mnoho omylů v přírodovědeckých spisech (bez vědeckých 
prostředků a vybavení) 

• mnoho staletí byly jeho spisy zdrojem vědění 

• ve středověku považován za největší autoritu (neomylný) 

 

Dante – Božská komedie:  

„…spatřil jsem mistra vědců všech a pána ve sboru těch, jež vede 
moudrost činná…Tam Sókrates a Platón čestná místa po jeho boku 
mají ponechána.“ 

 

 


