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1) Odpovídá hodnocená práce v základních rysech projektu BP? 

☒Ano, případné odchýlení je velmi omezené a práci prospívající 

☐Je patrné určité odchýlení, ale toto je vhodně vysvětleno v práci 

☐Práce se výrazně odchyluje od projektu (v cíli, struktuře, či metodologii), vysvětlení buď chybí, 
případně je neakceptovatelné 

 

V případě volby třetí možnosti stručně rozveďte:  

Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.       

2) Hodnocení formální stránky práce (vyberte z nabízených hodnocení A-F) 

Odpovídá rozsah práce požadavkům (min 30 NS) ANO 
Je práce strukturována do navazujících logických celků s ohledem na 
definovaný cíl (výzkumnou otázku) práce? 

A 

Jazyková a stylistická úroveň práce B 
Zpracování bibliografie, dodržení citační normy a úroveň odkazování 
v textu 

A 

Úroveň zpracování tabulek, grafů, map a jiných grafických prvků Zvolte položku. 
Vhodnost a zpracování příloh (jsou-li jaké) Zvolte položku. 
Celkové hodnocení formální stránky práce A 

 

Komentář: v případě hodnocení E a F vždy stručně vysvětlete Vaše hodnocení: 

Klikněte      nebo klepněte sem a zadejte text. 

 

 

3) Hodnocení odborného charakteru práce 



Práce má jasně stanovený cíl a výzkumnou otázku a jasně na tyto 
odpovídá 

B 

Struktura práce, využitá data a metody odráží systematickou snahu 
o řešení výzkumného cíle/otázky 

B 

Schopnost aplikovat vhodné metodologické postupy pro zvolenou 
výzkumnou otázku 

B 

Kvalita a (relativní) úplnost využité literatury (zdrojů) a schopnost 
s ní pracovat kriticky 

C 

Schopnost zasadit práci a její výsledky do existující literatury 
(případně aktuálních politických debat) 

C 

Přesvědčivost závěrů – argumentační hloubka C 
Celkové hodnocení obsahové úrovně C 

 

Komentář: v případě hodnocení E a F vždy stručně vysvětlete Vaše hodnocení: 

Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.       

 

4) Shrnující komentář hodnotitele (POVINNÉ!), celkový dojem z práce s vyzdvihnutím silných a 
slabých stránek práce a jejich relativního poměru (max 1800 znaků). Zejména v případě 
hodnocení A či E/F jasně odůvodněte Vaše hodnocení. 

Autorka si pro svou práci zvolila zajímavé a zároveň poměrně náročné téma. Svého úkolu se zhostila 
se ctí a podařilo se jí napsat v mnoha ohledech vysoce kvalitní a zajímavou studii. Jako celek však 
práce nevyznívá zcela přesvědčivě; autorka často spíš předestírá zajímavé otázky, než aby nabízela 
jasné odpovědi. Práce (kromě Úvodu a Závěru) sestává ze čtyř kapitol. Jako nejlépe zpracované se 
jeví ta druhá a třetí, které jsou věnovány Platónovu, respektive Morovu dílu, přičemž zároveň 
představují historický kontext jejich vzniku. V případě těchto kapitol je třeba ocenit zejména velmi 
dobrou práci se sekundární literaturou, respektive jasné definování hlavních interpretačních 
problémů, s nimiž se musí čtenář obou děl (tedy Platónovy Ústavy a Morovy Utopie) potýkat. Na 
druhou stranu je třeba podotknout, že autorka s užívanou sekundární literaturou nezachází 
dostatečně kriticky. Občas totiž není jasné, proč se přiklání k jedné z různých předestřených 
interpretací. Především však dostatečně nevysvětluje ani neobhajuje svůj vlastní pohled na 
interpretovaná díla. To je patrné například v případě genderové rovnosti v Platónově Ústavě, již 
autorka (v souladu se Straussem či Bloomem) označuje za jasný příklad Sókratovy či Platónovy ironie. 
Jako nejméně přesvědčivou lze naopak označit kapitolu čtvrtou, věnovanou vlastní komparaci děl 
obou autorů. Tímto se vracím k poznámce uvedené v posledním odstavci tohoto posudku. Autorka na 
jednu stranu opakovaně zdůrazňuje roli ironie, dialogičnosti či otázku vztahu mezi filosofií a politikou 
v obou zkoumaných dílech. Bohužel ovšem nepředkládá řešení těchto problémů. 

 

 

5)  Nepovinné, v případě nejasností uveďte otázku/y, ke kterým by se měl autor práce 
vyjádřit v průběhu obhajoby:  

Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.       

 



Celkové hodnocení: 

Práci k obhajobě Doporučuji 

V případě nedoporučení prosím vždy stručně uveďte hlavní důvody nedoporučení 

Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.       

 

Navrhuji hodnotit: C 

Ve výjimečném případě nejednoznačnosti hodnocení stručně uveďte hlavní bod, který podmiňuje 
lepší/horší hodnocení (max 600 znaků) Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.       

 

Datum: Klikněte nebo klepněte sem a zadejte datum. Podpis: _______________________ 


