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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE*)

Odpovídá
schválený
m 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

Neodpovíd
á

schválený
m 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!)
1

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

práce, logická provázanost, grafická podoba textu)
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 podoby; max. 2000 znaků).

Komentář k hodnocení formálních kritérií textu:         

3. HODNOCENÍ ODBORNÉHO CHARAKTERU PRÁCE
Hodnocení
známkou*)

2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 1
2.2 Pochopení zpracované literatury a informačních zdrojů k tématu 2
2.3 Schopnost aplikovat metodologické postupy vhodné pro zvolené

téma
2

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:         

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 si vybral zajímavé a zároveň náročné téma: kritiku Popperovy interpretace
Platónovy politické filosofie. Zpracování práce prokazuje dobré porozumění tématu i
orientaci v relevantní sekundární literatuře. Pozitivně je třeba hodnotit zejména nástin
vývoje Popperova myšlení, kde autor velmi dobře poukazuje na souvislost mezi
Popperovou epistemologií a politickou teorií. 

Vzhledem ke komplexnosti zvoleného tématu a omezenému rozsahu práce je
pochopitelné, že ne všechny autorovy argumenty vyznívají zcela přesvědčivě. To se
týká například podkapitoly 4.3, jejímž cílem je vyvrátit  Popperův argument, že
Platónova ideální obec je inherentně rasistická. Stejně nevěrohodně vyznívá i
zpochybnění Popperovo tvrzení, podle něhož Platón považuje (ideální) obec za
přirozený celek nadřazený jednotlivým občanům, či kritika Popperova nepochopení
souvislosti mezi Platónovou politickou filosofií a jeho metafysikou. 

Tyto argumentační slabiny ovlivňují celkové vyznění práce, která působí poněkud
„nedotaženě.“ Na vině může být i zvolený přístup či metodologie. Jak napovídá již
titul práce, autor se rozhodl konfrontovat Popperovu interpretaci Platóna s jinými
vlivnými interpretacemi, například Straussovou, Gadamerovou, Patočkovou. (Dlužno
podotknout, že ve skutečnosti se nejedná o skutečnou komparaci různých přístupů k
Platónovu dílu. Autor spíše cituje jenotlivé argumenty, které používá na podporu své
kritiky Popperovy interpretace.) Možná by bylo přínosnější, kdyby se autor pokusil o
formulaci své vlastní odpovědi Poppeorovi. 

Z formálního hlediska nelze práci téměř nic vytknout. Má jasnou strukturu a až na
občasné stylistické nedostatky (například věta na straně 3 začínající slovy „Kdy při
práci jsem došel k názoru“) je v pořádku i z jazykového hlediska. 



5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT 
5.1 Ve své práci Popperovi vytýkáte nepochopení významu dialogické formy Platónových

textů. Jaký význam má tato forma pro interpretaci modelu ideální obce představeného
v Ústavě?

5.2 Je Platónova kritika demokracie relevantní i dnes? Pokud ano, tak jak?
5.3      

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 
vyberte známku ze seznamu: 

velmi dobře

Komentář k hodnocení, je-li navrhovaná známka nejednoznačná: 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků):

Komentář ke zdůvodnění v případě nedoporučení:         

Datum: 14.1.2013                                           Podpis:


