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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 3
3.2 Vnitřní provázanost výkladu 3
3.3 Ucelenost výkladu 3
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)
3

*) 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: 
Srovnání děl obou autorů by měla být věnována samostatná kapitola. Rozhodnutí
začlenit do textu kapitoly věnované recepci děl obou autorů jinými mysliteli se jeví
jako kontraproduktivní.        

3. HODNOCENÍ ODBORNÉHO CHARAKTERU PRÁCE
Hodnocení
známkou*)

2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 3
2.2 Pochopení zpracované literatury a informačních zdrojů k tématu 3
2.3 Schopnost aplikovat metodologické postupy vhodné pro zvolené

téma
3

2.4 Argumentace a úplnost výkladu 3
*) 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: 
Výklad Rousseova i Kelsenova díla je velmi povrchní. Spíš než o interpretaci se
jedná o velmi stručný a místy zavádějící přehled hlavních myšlenek vybraných děl
obou autorů. Autorka se ani nepokouší o hlubší proniknutí do jejich myšlenek nebo
alespoň o výklad významu klíčových pojmů, jako je například Rousseaova obecná
vůle. Samotná komparace se omezuje na pouhé nastínění určitých paralel mezi
Kelsenovým a Rousseaovým pojetím demokracie. Jedním ze styčných bodů mezi
oběma autory přitom má být jejich důraz na přirozené právo. (Většinou jsou přitom
oba autoři chápáni jako odpůrci přirozenoprávní teorie.) 

Práce se sekundární literaturou je omezena téměř výhradně na samostatné kapitoly
věnované recepci Rousseauova, potažmo Kelsenova díla jinými autory –
Komárkovou a Taylorem, v případě Rousseaua, Schmittem, v případě Kelsena.
Začlenění těchto kapitol do práce je přitom spíše kontraproduktivní (viz shrnující
komentář). 
        

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



Shrnující komentář:     
Autorka si pro svou bakalářskou práci vybrala zajímavé a originální téma – srovnání
pojetí demokracie v díle J. J. Rousseaua a H. Kelsena. Ačkoliv by se mohlo zdát, že
nejznámější francouzský politický myslitel a o dvě stě let mladší rakouský právní
teoretik, který se proslavil zejména svou ryzí naukou právní, nemají nic společného,
autorka správně podotýká, že Kelsen je nejen právním, ale i politickým myslitelem.
Oba myslitelé přitom zdůrazňují účast lidu na výkonu politické moci. Mimo to lze vidět
i paralely mezi Rousseauovým voluntaristickým pojetím práva a Kelsenovým
právním pozitivismem. 

Zatímco samotný výběr tématu nelze než pochválit, jeho zpracování trpí poměrně
závažnými nedostatky. Na místo skutečné komparace se autorka omezuje na podání
velmi stručného (a místy zavádějícího) přehledu obsahu vybraných děl obou autorů a
na pouhé naznačení určitých souvislostí v jejich pojetí demokracie. 

Rozhodnutí začlenit do práce samostatné kapitoly věnované recepci Rousseauových
a Kelsenových myšlenek jinými autory se jeví jako kontraproduktivní. Jednak odvádí
pozornost od hlavního tématu, jednak je stejně povrchní jako zbytek práce. 
    

5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT 
5.1 Jedním ze styčných bodů mezi Rousseauem a Kelsenem je podle vás jejich důraz na

přirozené právo. Oba autoři jsou přitom většinou považováni za odpůrce
přirozenoprávní teorie. Vysvětlete, jakou roli podle vás hraje přirozené právo v teorii
obou autorů.     

5.2 Dalším styčným bodem mezi oběma autory podle vaší práce má být důraz na aktivní
účast lidu v politickém procesu. Vysvětlete, jak má lid podle Rousseaua uplatňovat
svou suverénní moc. Dále vysvětlete roli zákonodárce v Rousseauově politické teorii.
     

5.3 Ve své práci správně uvádíte, že jednou ze zásluh Hanse Kelsena je prosazení
konceptu ústavního soudnictví do ústavy první rakouské republiky. Jak by na tuto
instituci, respektive na samotný princip soudního přezkumu souladu zákonů s ústavou,
nahlížel Rousseau?     

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 
vyberte známku ze seznamu: 

dobře

Komentář k hodnocení, je-li navrhovaná známka nejednoznačná: 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků):

Komentář ke zdůvodnění v případě nedoporučení:         


