
Oponentský posudek na diplomovou práci Bc. Jakuba Jirase Spis Bernarda 

Bolzana „O nejlepším státě“ v kontextu politického utopismu šestnáctého 

až devatenáctého století 

Předložená diplomová práce se vyznačuje promyšlenou strukturou, která 

umožňuje autorovi naplnit formulované cíle, totiž - analyzovat Bolzanův 

utopický spis O nejlepším státě z hlediska komparace s nejvýznamnějšími 

utopickými díly od šestnáctého do poloviny devatenáctého století, - pokusit se 

přesněji vymezit jeho místo v dějinách utopického myšlení a nakonec - posoudit 

oprávněnost tvrzení děl české provenience (Loužil, Pešková, Palouš, Patočka), 

která svorně zařazují Bolzanovo pojednání mezi utopie osvícenského 

racionalismu.  

První kapitola je věnována Bolzanovu životu, především těm okolnostem, které  

ovlivnily jeho filosofické, náboženské a politické myšlení. Druhou kapitolu tvoří 

rozbory významných evropských utopií období renesance, osvícenství a první 

poloviny 19. století (mezi zkoumané autory by se dali nepochybně zařadit ještě 

Rousseau, Montesquieu), ale vzhledem k cílům, které si autor vytkl, je jeho 

výběr dostačující; za velmi zdařilé považuji obecnou charakteristiku utopií 

vůbec, strukturované analýzy nejdůležitějších utopických spisů a potom 

pozornost, kterou u každého autora věnuje podobám a podílu výchovy na 

ideálním státě. Jádrem práce je třetí kapitola, kde autor provádí analýzu 

Bolzanova spisu, zdůraznění některých specifičností (např. Bolzanovo 

přesvědčení o právu čtenáře na samostatný kritický názor vůči jeho textu a 

Bolzanova snaha vyjasnit všechny potenciálně sporné názory, souvislost logiky 

– vědosloví a utopie, souvislost utopie a etiky ad.). Poslední čtvrtá, nejkratší 

kapitola je věnována vzájemnému vztahu a vlivu Bolzana na Karla Havlíčka.  

Závěr DP je přehledný, s jasně formulovanými závěry, z nichž nejvýznamnější 

je autorovo přehodnocení závěrů českých „bolzanologů“.  

 



Práce je založena na solidní znalosti pramenů i reprezentativních titulů 

sekundární literatury s použitím i titulů zahraničních. Práce je důkladně 

zakotvena v historických souvislostech a zároveň je autor schopen sledovat 

současné diskuse na uvedené téma. Orientuje se ve filosofických, politických, 

ekonomických, historických i pedagogických souvislostech.  Považuji práci za 

velmi kvalitní.  

Práce splňuje všechny požadavky kladené na diplomové práce. Práci 

doporučuji k obhajobě.  

Po úspěšné obhajobě navrhuji komisi zvážit, zda práci navrhnout jako rigorózní. 

 

V Praze dne 7. 5. 2019                          doc. PHDr. Naděžda Pelcová, CSc. 

 


