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Kriteria hodnocení: Hodnocení: 
Vhodnost a aktuálnost tématu vzhledem k oboru Studia občanského sektoru  1 
Stručné slovní hodnocení: Práce se zabývá filozofickou dimenzí občanské společnosti prostřednictvím interpretace 
úvah E. Lévinase. 
 
Využití relevantní teoretické literatury včetně cizojazyčné 1 
Stručné slovní hodnocení: Seznam literatury obsahuje primární a sekundární zdroje v angličtině a v češtině. 

 
Formulace cíl (problém, dílčí cíle) s využitím teorie 1 
Stručné slovní hodnocení: Práce je ryze teoretická, základní problém je jasně definován. 
 
Formulace hypotézy (výzkumné otázky) 1 
Stručné slovní hodnocení: dtto 
Splnění vytčeného cíle  2 
Stručné slovní hodnocení: Cíl byl z velké části splněn, nicméně struktura práce, zejména první část není úplně 
propojená s druhou částí, ve které ke splnění cíle mělo dojít.  
Vhodnost zvolených metod a jejich použití 1 
Stručné slovní hodnocení:  
Je-li práce prakticky orientovaná, zda přináší návrhy řešení (doporučení) N/A 
Stručné slovní hodnocení: Práce je velmi prakticky orientovaná, doporučeni jsou součástí práce. 
 
Kvalita vlastních závěrů 2 
Stručné slovní hodnocení: 
 
Práce s  literaturou, citace pramenů, informačních zdrojů  1 
Stručné slovní hodnocení: 
 
Formulační a gramatická úroveň  
Stručné slovní hodnocení: 
 
Grafická úprava 1 
Stručné slovní hodnocení: 
 
 
Celková známka před obhajobou: 1-2 podle obhajoby 

pozn.: Lze udělovat známky od 1 do 4. V případně, že  bude jedna část práce hodnocena známkou 4, je třeba 
práci nedoporučit k obhajobě. 
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Témata a připomínky pro obhajobu, průběh obhajoby: 

(Je nutno vyplnit, aby se student mohl připravit na obhajobu; počet témat a připomínek upravte podle Vaší 
potřeby.) 

- Nejasná je role a potřeba interpretace konceptu občanské společnosti Charlese Taylora v práci. Také si 
myslím, že bylo potřeba jasněji definovat občanskou společnost, kterou pak autor v práci Lévinase 
hledal. A pokud prvky ke stavbě konceptu OS už v jeho filozofii najdeme, k čemu zase byl potřeba 
Taylor? 

- Autor používá hodně termínů, jako jsou: Self, Other, Third, Infinite etc., málo který z těchto termínů 
nějak definuje, spíš s nimi pracuje citováním vazeb, které jim Lévinas přisuzuje. 

- Je příjemné, že se autor snaží omluvit Lévinase kvůli neustálému používání rodu mužského při 
zobecňování výroků, nicméně absence zohledňování žen je něco, k čemu autor také mohl najít spoustu 
citací ze Starého Zákona. V subkapitole o plodnosti se zase uvádí jako způsob pokračování 
v nekonečném plození syna, nikoliv dcery či obecně dětí, a troufám si říct, že to úzce souvisí 
s akceptováním judaizmu (či jiného monoteizmu) a Bible (či Koránu) jako zdroje podpory argumentace.   

- Jsou filozofie a náboženství u Lévinase explicitně oddělené či nikoliv? Autor lavíruje mezi jedním a 
druhým názorem. Chybí tudíž kritický postoj vůči judaizmu a zcela mi unikl význam přímých citací 
Starého zákona., které se v práci hojně vyskytují. Absence kritického postoje je vidět mj. když mezi 
mnoha filozofy a mysliteli, které student uvádí, zrovna dva středoevropské judaistické autory označuje za 
masterminds. Co pak Platon či Descartes nejsou masterminds? Pokud se jedná o názor Lévinase, stejnou 
otázku by bylo potřeba (v myšlenkách) položit jemu.  

- Byl Alfred Dreyfus jenom „židovský kapitán“ či byl také Francouz?  
- V první části práce autor velmi bezprostředně sleduje názory Lévinase, ale setkáme se s minimem vlastní 

interpretace či jiných a kritických názorů na jeho dílo. V druhé části pak dochází (přes Taylora) 
k jakémusi skoku z ontologických a abstraktně etických k politologickým otázkám.  

- Definice, kterou za použití termínu Lévinase konstruoval autor, se mně zdá velmi povedená. Oceňuji 
velkou práci autora s literaturou, též jeho odvahu a potřebu proniknout k složitým etickým, ontologickým 
a politickým otázkám. 

 

Cítí-li vedoucí práce či oponent potřebu vyjádřit se k práci či k průběhu obhajoby podrobněji, nechť 

tak prosím učiní zde (příp. na přiloženém archu). 

 

 

 

 

 

V Praze dne 15.3.2010 

………………………………………………. 

Podpis oponenta práce/Podpis vedoucího práce  

 

 

 


