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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

Slovní ohodnocení 

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

Slovní ohodnocení 

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.)
Slovní ohodnocení
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Posudek na bakalářskou práci kolegy Pavla Namysla „Politická teorie 
a praxe Tomáše Garrigua Masaryka 

 

    Bakalářská práce vykazuje všechny znaky velmi dobře promyšlené, vyrovnané  
a dobře strukturované závěrečné písemné zkoušky na konci tříletého studia 
bakalariátu. Autor prostudoval všechna díla, která jsou z hlediska politicko-
filosofic ké aspektuality pro Masaryka důležitá a vypovídající. Všechna 
jednotlivá díla  a jejich výklady, jež jsou i aktualizovány vůči naší současnosti, 
jsou naprosto přirozeně protkány životopisnými daty a významy T.G. Masaryka, 
což práci dodává velmi seriózní výpovědní sílu a hodnotu.  

   Kolega začíná vysvětlením termínu „politická teorie“ a přechází ihned 
k základním politickým problémům, které Masaryka zajímaly po celý jeho život, 
a které se staly základem i české reflexe politické teorie.  Objevuje se zde česká 
národní otázka, otázka náboženská, sociální i důsledky všech těchto problémů 
v politické praxi.  

   Autor akcentuje autenticitu Masarykova politického postoje na boji o 
rukopisy, na vztahu ke katolické církvi a toto vše vkládá do souvislosti 
s konkrétní politickou praxí T. G. M. 

    Práce je doplněna i základními termíny v oblasti politické teorie T. G. M., což 
práci dodává na poctivosti a hloubce, jež této práci rozhodně nechybí. Primární 
i sekundární literatura je z hlediska nároků na bakalářskou práci naprosto 
dostatečná, navrhuji známku v ý b o r n ě. 

Otázka do rozpravy: Proč se dnes o Masarykovi tak málo mluví? 

V Praze dne 28. 6. 2012                                                                   prof. PhDr. Anna 
Hogenová, CSc.   

IV. Otázky k obhajobě

Navržená známka:       výborně               

Datum:                          

Podpis oponenta práce:


