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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? 

C 

Jazyková a stylistická úroveň práce A 

Zpracování bibliografie, dodržení citační normy a úroveň odkazování 
v textu 

B 

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 B 

 

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 

C 

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

C 

Schopnost aplikovat vhodné metodologické postupy pro zvolenou 
výzkumnou otázku 

C 

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

B 

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

B 

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. 

Anna Šillerová chose to devote her thesis to what proved to be a very ambitious and challenging 

topic. Plato’s utopian thought-experiment is one of the most discussed works of political philosophy 

and is open to diverse interpretations. A. Šillerová clearly embraces just one possible interpretation 

of Plato’s work according to which Plato’s goal is actually anti-utopian. But, for example, Bobonich in 

the influential „Plato’s Utopia Recast“ (Oxford, 2002) argues that Plato’s later works confirm Plato’s 

commitment to perfectionist and meritocratic/sophocratic vision of politics which we might today as 

well consider utopian. This example shows the almost utopian character of A. Šillerová’s undertaking. 

Given not only philosophical, but also literary complexity of both works under consideration, as well 

as dramatically different historical contexts in which they were conceived, comparing these two 

works in a relatively short work was bound to be a challenge. It would require much more work on 

various readings of these two classics of political philosophy and also greater attention to detail. 

(There are, for example, issues – for example, property and the entire economic sphere – which 

might warrant much closer analysis, because here both authors come up with truly revolutionary 

ideas which betray them as primarily ethical rather than political thinkers and sharing the basic turn 

of mind.) Given the objective difficulty of the subject matter, A. Šillerová showed a sufficient 

methodological ability, stylisic clarity and intellectual enthusiasm to write an engaging essay on these 

two most fascinating thinkers, identifying at least some of the similarities and contrasts between the 

two utopian thought-experiments and providing sufficient support in the primary and secondary 

sources to merit my assessment of her thesis as „good“.      

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.       
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