
        Posudek vedoucího diplomové práce Bc. Jakuba Jirase. 

Předložená diplomová práce Bc. Jakuba Jirase nese název – Spis Bernarda 

Bolzana „ O nejlepším státě“ v kontextu politického utopismu šestnáctého až 

devatenáctého století. Napsána je na 113 stranách textu, doplněna Seznamem 

použitých zdrojů (3 s.). Diplomová práce má ucelenou, logickou strukturu. Tvoří 

ji Úvod (3 s.), 1. kap. Patero životních rolí Bernarda Bolzana (22 s.), 2. kap. 

Významné politické utopie od 16.do 19. století (46 s.), 3.kap. Bolzanova utopie 

O nejlepším státě (26 s.), 4. kap. Bolzano a Havlíček (4 s.) a Závěr (3. s.). 

Diplomant si zvolil velmi zajímavé, málo studenty, ale i obecně, zpracovávané 

téma – spis Bernarda Bolzana O nejlepším státě, které porovnává s pracemi 

sociálně-politického utopismu 16. – 19. století. Hlavní cíl práce autor formuluje 

(8.s.): „Cílem mé diplomové práce proto bude zjistit, zda je Bolzanova kniha O 

nejlepším státě skutečně osvícenskou utopii, popřípadě, kam jinam bychom jí 

mohli v kontextu evropského utopismu zařadit“. 

Autor ve své práci velmi poctivě a zevrubně pracuje a rozebírá, jednak primární 

literaturu, tj. vlastní spis  B. Bolzana a další vybrané sociálně-politické utopie 

16- 19.století, a jednak dostupnou  sekundární literaturu týkající se osobnosti 

B.Bolzana, ale zejména jeho sociálně- politických úvah, a to nejen v hlavním 

spisu. 

 V první kapitole diplomant zdařile zasazuje politické myšlení Bolzana do 

kontextu jeho ostatní tvorby a veřejných vystoupení, ale i do souvislostí s jeho 

poměrně složitým osobním životem. Ve druhé kapitole se práce věnuje 

rozborům významných utopii 16 – 19. století, které mu později slouží jako zdroj 

pro srovnání s Bolzanovýnm spisem. Ve třetí stěžejní kapitole se autor 

podrobně zabývá analýzou samotné knihy O nejlepším státě a dochází k závěru, 

že názory ve zkoumaném spisu nejsou pouhým kompilátem osvícenských 

myšlenek, ale představují svébytný ucelený utopický systém. Diplomant 

správně zdůrazňuje podstatný zejména výchovný a vzdělávací rozměr 

Bolzanových názorů, který souvisí s Bolzanovým působení na nejen tehdejší 

českou společnost. V závěrečné kapitolce diplomant v návaznosti na svou 

předchozí bakalářskou práci se věnuje úvaze nad  vztahem myšlení B. Bolzanaa 

K.Havlíčka. 

Po formální stránce diplomová práce obsahuje všechny náležitosti. Je psána 

čtivým, odborným jazykem, bez gramatických chyb a překlepů. Autor správně 

cituje a odkazuje na zdroje. 



Závěrem : Předložené diplomová práce je po všech stránkách velmi zdařilá, 

autor prokázal hluboký zájem o zkoumanou problematiku a velmi dobré 

zvládnutí základů vědecké práce. Dp. plně doporučuji k obhajobě. 

Závěrečná práce splňuje podmínky kladené na závěrečné práce v příslušném 

oboru. 

Doporučuji zvážit možnost uznat Dp. jako práci rigorosní. 

Otázky k obhajobě : 1. Přibližte blíže, naznačovaný v Dp. vliv Bolzana na TGM. 

2. Stručně popište možnosti využití vaší Dp. ve výuce ZSV a Dějepisu.  

 

V Praze 10.5.2019                                                    PhDr. Josef Stracený, CSc 

 

 


