
1 
 

 
Posudek oponenta bakalářské práce 

 
Jméno studenta:  Ondřej Vasiluk 
 
Název práce: Interpretace husitství ve filosofii českých dějin 

 
Vedoucí práce: doc. Mgr. Michael Hauser, Ph.D. 
 
                              
I. Formální kritéria                                                                               ano      zčásti      ne 

1. Cíl práce je zformulován a odpovídá zadání a názvu práce. x   

2. Metody využité autorem jsou adekvátní vzhledem k cíli práce a   
    tématu. 

 x  

3. Struktura práce je logická a odpovídá zvolenému tématu. x   

4. Závěr shrnuje dosažené poznatky a formuluje přínos k řešení   
    problému. 

x   

5. Autor nic podstatného neopomenul (zadání, obsah, úvod,   
    pojednání, závěr, resumé v češtině a cizím jazyce) 

x   

 
 
II. Obsahová kritéria 

1. Práce prokazuje porozumění autora problematice. x   

2. Opírá se o relevantní prameny a literaturu. x   

3. Adekvátním způsobem s nimi pracuje.  x  

4. Zpracování vykazuje rysy originality a vlastního přínosu. x   

5. Je obohacením problematiky vzhledem k interdisciplinárnímu   
    charakteru studovaného oboru (ZSV). 

 x  

 
III. Jazyková kritéria 

1. Práce je bez gramatických a stylistických chyb. x   

2. Práce je psána kultivovaným odborným jazykem. x   

3. Student zvládl a rozumí terminologii oboru a tématu, jímž se   
    zabývá. 

x   

4. Student pracuje správně s odkazy a citacemi, odlišuje parafráze a   
    vlastní myšlenky. 

 x  

5. Práce je vybavena vhodně (ve shodě s charakterem zvoleného   
    tématu) doplňky textu (graf, tabulka, obrazové přílohy apod.) 

-   
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Souhrnné slovní hodnocení 
 
Bakalářská práce kolegy Ondřeje Vasiluka je věnována reflexi intepretací husitského hnutí 
v kontextu sporu o smysl českých dějin, přičemž do zorného pole zkoumání se dostává 
především období devatenáctého století.  

Po formální a jazykové stránce práce vyhovuje nárokům na bakalářskou práci. 
Metodologicky práce spočívá více v perspektivě historické než filosofické, což je kongruentní 
s formulacemi záměru práce a přijatelné je to též s ohledem na víceznačnost a historické 
zasazení samotného spojení ‚filosofie českých dějin‘.1 Pouze čtenář, jemuž titul evokuje 
myslitelský počin zabývající vyloženě filosofickou tematikou, musí své očekávání korigovat. 
Práce obsahuje všechny nezbytné prvky. Bibliografické údaje jsou uváděny na způsob blízký 
chicagskému stylu, někdy však ne zcela důsledně v souladu s normou (např. citování autorů 
z děl jiných autorů /s.19/ či takové uvádění citací, jež bibliografický údaj neprovází 
bezprostředně, ale kontextově /s.31/) – vždy však lze zdroje bezpečně dohledat. Text je psán 
stylisticky konsistentně, občasné gramatické nedostatky nemají vliv na obsahovou stránku 
práce. 

Autor svojí prací projevuje porozumění zvolené tematice, orientuje se v prostudované 
literatuře a dokáže ji samostatně interpretovat, taktéž si klade otázky po vazbě zkoumaných 
souvislostí a současnosti. S ohledem na bakalářskou úroveň práce působí text vyspěle a odráží 
autorův upřímný zájem o problematiku. Za rys, který ovlivňuje celkové vyznění práce, 
považuji výrazně historizující uchopení problematiky, jež ustupuje kritičtějšímu a více na 
problém orientovanému přístupu; osobně bych přivítal výraznější tematizaci problému 
recepce a intepretace husitství jako takového. 

Posuzovaná práce kolegy Ondřeje Vasiluka smysluplně čelí náročnému tématu. Autor 
v ní prokazuje svoji schopnost odborně reflektovat a samostatně promýšlet zvolenou 
tematiku. Tato práce splňuje nároky na závěrečné práce tohoto typu studia, proto ji 
doporučuji k obhajobě. 
 
  
IV. Otázky k obhajobě 
 

1. Na straně 29 aktualizujete Sabinovu myšlenku o politickém vzdělávání a uvádíte do 
souvislosti (současný) nezájem o politiku s (možnou) ztrátou svobody. V návaznosti 
na tyto myšlenky a vzhledem k tomu, že studujete pedagogickou fakultu, by mne 
zajímalo, jak pohlížíte na možné podoby reflexe husitského hnutí v rámci Výchovy 
k občanství. (Je Vám v tomto kontextu bližší perspektiva Palackého či Tomkova? Viz 
s. 22 Vaší BP) 

2. Rád bych se zeptal, co na základě Vaší zkušenosti se zpracováváním zvolené 
problematiky považujte za zásadní metodologickou obtíž, s níž jste se vyrovnával?  
 

 
 
Ve Slaném dne 30. 8. 2020.          Mgr. Zbyněk Zicha, Ph.D.  
                          
 
 
                                                 
1 Viz např. PATOČKA, Jan. Filosofie českých dějin: Přednáška pronesená dne 23. 4. 1969 v rámci cyklu „Česká 
otázka” v Klubu Socialistické akademie.  Sociologický Časopis, vol. 5, no. 5, 1969, pp. 457-472. 


