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Diplomant představuje ve své práci téma - Starověké základy utopiky a filosofický utopismus 

ve vybraných spisech. Hned na úvod posudku diplomové práce bych chtěla podotknout, že 

diplomant téma pravidelně konzultoval a od samého začátku svědomitě a pečlivě studoval 

doporučenou literaturu a prokázal tak opravdové zaujetí pro vybrané téma.  

 

Svědomitost a zaujetí lze vypozorovat i ve stylu zpracování a v celkovém vyznění práce. 

Z hlediska formálních kritérií práce zcela splňuje všechny požadavky na diplomové práce. 

Kapitoly jsou logicky uspořádané, tematicky na sebe navazují, což je evidentní i na celkovém 

přehledném uspořádání práce.  

 

V úvodních kapitolách se autor věnuje terminologickému ukotvení pojmu utopie a počátkům 

utopismu. Vysvětluje problematiku plurality utopií a věnuje se i výchovnému utopismu a jeho 

charateristickým znakům. Následuje velmi zdařilý rozbor vybraných významných utopických 

spisů 16. a 17. stol., kde se autor zaměřuje na aspekty společenského, majetkového 

uspořádání a náboženství. Výběr reflektovaných děl zahrnuje – Platónovu Ústavu, Utopii 

Thomase More, Baconovu Novou Atlantidu, Andreaeho Christianopolis a Komenského 

Labyrint světa a ráj srdce. Díla jsou interpretována a analyzována s porozuměním a je zde 

evidentní i autorovo zaujetí pro jednotlivá díla. 

 

V závěru práce autor sumarizuje vybrané spisy a celkem výstižně shnruje význam utopismu 

pro současnost. Cíle, které explicitně uvádí v Úvodu korespondují se závěrečným 

zhodnocením. Posoudím-li obsahová a jazyková kritéria – je práce nadstandardní, autor 

prokázal porozumění problematice a vhled do filosofických aspektů utopismu. 
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Otázky k obhajobě 

 
1. Jak byste charakterizoval přínos J. V. Andreaeho? 
2. Jakým způsobem Andreae ovlivnil dílo Komenského? 

 
 
Závěrečná práce splňuje podmínky kladené na závěrečné práce v příslušném oboru.   

  
Doporučuji ji k obhajobě.  
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