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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE*) 
  Odpovídá 

schváleným 
tezím 

Odchyluje se od tezí, 
ale odchýlení je 
vhodné a v práci 

zdůvodněné 

Odchyluje se od tezí a 
odchýlení není vhodné 
a v práci zdůvodněné 

Neodpovídá 
schváleným 

tezím 

1.1. Cíl práce     
1.2. Metoda práce     
1.3. Struktura práce     
*) Označte vybrané hodnocení.  
 
KOMENTÁŘ (v případě hodnocení ve sloupcích 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro 
jednotlivé podbody; max. 1000 znaků). 
 

Komentář ke schváleným tezím:          
 
2. HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH KRITÉRIÍ TEXTU 
  Hodnocení známkou*) 
3.1 Logičnost struktury práce  1 
3.2 Vnitřní provázanost výkladu 1 
3.3 Ucelenost výkladu  2 
3.4 Úroveň poznámkového aparátu a odkazů 1 
3.5 Dodržení citační normy 1 
3.6 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována 

platná kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 4!) 
2 

3.7 Oprávněnost a vhodnost příloh - 
3.8 Celková úprava textu (přehlednost textu, vyváženost struktury práce, 

logická provázanost, grafická podoba textu) 
1 

*) Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 (výborné – velmi dobré – dobré – nedostatečné) 



KOMENTÁŘ (v případě hodnocení 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro jednotlivé 
podoby; max. 2000 znaků). 
 

Komentář k hodnocení formálních kritérií textu:      Ucelenost výkladu:  v textu chybělo 
zhodnocení Popperovy motivace ke kritice Platóna, válečný kontext, potřeba obhajoby 
demokracie. Jazyková a stylistická úroveň: V zásadě dobrá, občasné překlepy, chybějící větné 
čárky, Sókratés píšeme dlouze.  
 

3. HODNOCENÍ ODBORNÉHO CHARAKTERU PRÁCE 
  Hodnocení známkou*) 
2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 2 
2.2 Pochopení zpracované literatury a informačních zdrojů k tématu  1 
2.3 Schopnost aplikovat metodologické postupy vhodné pro zvolené téma 1 
2.4 Argumentace a úplnost výkladu  2 
*) Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 (výborné – velmi dobré – dobré – nedostatečné) 
 
KOMENTÁŘ (v případě hodnocení 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro jednotlivé 
podbody; max. 1000 znaků). 
 

Komentář k hodnocení odborného charakteru textu:        Základní literatura k tématu byla 
zpracována, okruh literatury mohl být širší. Co se týče argumentace a úplnosti výkladu, tak 
mi v bakalářské práci chyběla vedle zhodnocení motivace a kontextu reflexe podoby a pojmu 
demokracie v antice a v Popperově současnosti a tím pádem také užití pojmu demokracie u 
Platóna, Sókrata (autor nevyužil fakt, že Popper staví Sókrata jako demokrata proti Platónovi 
jako totalitnímu mysliteli - to ukazuje na Popperův silně spekulativní přístup), Démokrita a 
sofistů jako by se jednalo o pojem korespondující s pojmem ve 20. století. Také mi chyběla 
diskuse k otázce, zda lze Platóna označit za nepřítele demokracie a zda je Popperův pojem 
nepřítele demokracie pro kritiky demokracie analyticky udržitelný.  

 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z výsledné práce, její silné a slabé stránky, 
původnost tématu a myšlenek apod.; max. 1500 znaků) 
 

Shrnující komentář:      Autor nepochybně splnil úkol, který mu byl zadán. Prokázal, že 
Popperova kritika Platóna je nepřesná a neúplná. Prokázal to zejména na interpretaci 
Platónových dialogů, Popperovu pojmu historicismu, údajnému Platónovu rasismu a v diskusi 
o Platónově pojmu demokracie a zda na něj lze vztáhnout totalitarismu. V práci chyběla 
výraznější kritická reflexe Popperových východisek, tedy jeho motivace, kontextu a 
zhodnocení rozdílu mezi demokracií v antice a jeho době,  jeho a Platónovým pojmem 
demokracie.   

 
 
5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT  
5.1 Porovnejte Popperův a Platónův pojem demokracie 
5.2 Byl Platón nepřítelem demokracie? 
5.3 Vidíte nějaké problematické aspekty v Popperově pojmu demokracie 
 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  
vyberte známku ze seznamu:  
 
výborně 



 
 
 Komentář k hodnocení, je-li navrhovaná známka nejednoznačná: V případě dobře vedené 
obhajoby připouštím hodnocení výborně, jinak velmi dobře.  
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků): 
 
 
Komentář ke zdůvodnění v případě nedoporučení:          
 
 
 
Datum: 14. 1. 2013                                               Podpis: 


