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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE
*)

Odpovídá 
schváleným 

tezím

Odchyluje se od tezí, 
odchýlení je ale 

vhodné a 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 ODBORNÉHO CHARAKTERU PRÁCE
Hodnocení známkou*)

2.1 Relevance tématu s ohledem na současný stav výzkumu 1

2.2 Původnost práce a přínos oboru 1

2.3 Relativní úplnost zpracované literatury a informačních zdrojů vhodných 
pro analýzu zvoleného tématu

1

2.4 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu 1

2.5 Úroveň zpracování použitých zdrojů 1

2.6 Použité metody a jejich relevance s ohledem na téma výzkumu a 
sledované cíle 

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 
podbody; max. 1000 znaků)

Komentář k hodnocení odborného charakteru práce:            

3. HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH KRITÉRIÍ TEXTU
Hodnocení známkou*)

3.1 Logičnost struktury práce 1

3.2 Argumentační schopnost autora, ucelenost a provázanost výkladu 1

3.3 Zvládnutí terminologie oboru 1

3.4 Dodržení citační normy 1

3.5 Úroveň poznámkového aparátu 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 s ohledem na logiku výkladu a použitou 
argumentaci 

X

3.8 Grafická úprava 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 
podbody; max. 2000 znaků)

Komentář k hodnocení formálních kritérií 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: 
Diplomová práce Ondřeje Štece se zaměřuje na zkoumání textů, spojených s Federací 
sociálních anarchistů, později přejmenované na Federaci anarchistických skupin, přičemž 
cílem autora je zachytit tímto způsobem ideovou a politickou identitu této odnože 
anarchistického hnutí a její případný vývoj. To se mu takřka bezezbytku podařilo. Pečlivě 
prostudoval periodické i neperiodické publikace zkoumaného hnutí a – v opoře o 
relevantní teoretickou odbornou literaturu – provedl rozbor zde publikovaných textů. 
Autor též dobře zná vývoj zkoumaného politického hnutí, a texty rozebírá i s ohledem na 
dobový kontext, jak z hlediska vývoje politické situace ve světě a v České republice, tak v 
rámci celého českého anarchistického hnutí.  
Práce má logickou strukturu, autor dovede samostatně argumentovat, dospět k 
odpovědím na vytyčené výzkumné otázky, přičemž tyto odpovědi jsou velmi dobře 
podložené. Jak jsem již uvedl, opírá se též o relevantní odbornou literaturu. Objem 
zpracovaných zdrojů je velmi rozsáhlý, což si myslím zaslouží ocenění. Jelikož předkládaná 
diplomová práce vychází ze samostatného zpracování primárních zdrojů, přičemž toto 
zpracování je po metodologické i argumentační stránce provedeno na velmi kvalitní 
úrovni, znamená nesporně i odborný přínos. 
K práci nemám žádné vážnější výhrady, rozhodně ji doporučuji k přijetí a navrhuji ji 
hodnotit stupněm výborně.           

5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT



5.1

5.2

5.3

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA
vyberte známku ze seznamu:

výborně

Komentář k hodnocení, je-li navrhovaná známka nejednoznačná:         

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků):

Komentář ke zdůvodnění v případě nedoporučení:         

Datum: 31.8.2012                                                      Podpis:




