
 

Oponentský posudek na diplomovou práci Lubomíra Doláka 

„Starověké základy utopiky a filosofický utopismus ve vybraných spisech“ 

 

Pro cíl své práce autor užívá několika formulací (viz Abstrakt a Pojetí práce a její 

cíl; s. 9), které bych shrnula do vyjádření: představit pojem utopie v jeho 

obsahovém vymezení a na základě rozboru vybraných (utopických) spisů.  

Oceňuji autorův výběr tématu, protože „téma utopie“ se z různých důvodů 

dnes ve vzdělávacím diskurzu dostalo do postavení, pokud ne přímo tacitní, tak 

určitě okrajové pozice. A autorovi se v jeho práci podařilo ukázat, že neprávem, 

neboť studium utopických spisů otevírá porozumění utopiím nikoli jako nějaké 

intelektuální libůstce, ale jako myslitelské re/prezentaci „naděje pro společnost 

o možnosti existence lepších světů i jako cennému historickému prameni 

z období, ve kterých žili jejich autoři“ (viz Abstrakt). 

Autor si pro svou analýzu vybral následující díla: Platónovu Ústavu, Utopii Th. 

More, Baconovu Novou Atlantis, J.V. Andraeho Popis obce Christianopolis a 

Komenského Labyrint světa a ráj srdce.  

Rozborům těchto spisů předchází vysvětlení samotného pojmu utopie, přičemž 

autor upozorňuje na jeho nominální charakter a rozlišuje dignitas této 

kategorie od jeho dnes tolik frekventovaného užívání jako označení toho, co je  

např. v politické rétorice tzv. „shrnováno pod stůl“, neboť odmítáno jako 

nemožné či absurdní. 

Výběr utopických spisů, které autor ve své práci analyzuje, jím nebyl učiněn 

náhodně, a jeho zdůvodnění tohoto výběru mne přesvědčuje jak o jeho 

dlouhodobějším zájmu o tuto problematiku, tak i jejím seriózním studiu (o tom 

rovněž svědčí i tématu odborně relevantní Seznam literatury). 

Vzhledem k obsáhlosti a formulační propojenosti autorova rozboru vybraných 

děl (v kontextu dobovém, sociálním, politickém, historickém, etickém i 

ekonomickém) zde, tj. v posudku, nemá význam o nich referovat, patřičné je 

však říci, že srozumitelnost autorova výkladu a rozboru uvedených děl, vhodně 

prokládaných citacemi i jeho poukazy na to, co by v nich nemělo být 



opomíjeno, považuji za ukázku kultivovaného zpracování daného tématu 

s odbornou relevancí, kdy na mnoha místech způsob autorova vyjadřování 

dosahuje i literární úrovně. 

 

Celkové hodnocení: 

Závěrečná práce splňuje nároky kladené na diplomové práce v příslušném 

oboru. 

 

Otázky k obhajobě: 

1. Ve své práci charakterizujete pluralitu utopií. Které jsou však společné 

znaky všech utopií (univerzalismus utopií)? 

2. Jestliže citujete slova O. Wilda, že pokrok je realizace utopií, 

charakterizujte, co znamená pokrok podle K. R. Poppera. 

3. Vysvětlete pojem „výchovný utopismus“ v souvislosti s pojetím výchovy 

jako paideia. 

 

 

V Praze  9.5.2019 
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