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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 1
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)
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 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 1
2.3 Schopnost aplikovat metodologické postupy vhodné pro zvolené

téma
1

2.4 Argumentace a úplnost výkladu 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 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 se ve své bakalářské práci rozhodl zmapovat reflexi římské republiky v římské
m a novověkém politickém myšlení. Jak sám vysvětluje, omezený rozsah bakalářské
práce umožnil zahrnout pouze nejvýznamnější autory, kteří se touto tématikou
zabývají. Autor se nakonec rozhodl představit reflexi republikánského díla v myšlení
tří římských (Poylbios, Cicero Eutropius) a čtyř moderních autorů, respektive
autorských kolektivů (Machiavelli, Montesquieu, Federalisté, Marx a Engels. Výběr
autorů je přitom velmi dobře zdůvodněn. 

Práce je zpravována velmi kvalitně.  Autor prokázal velmi dobrou orientaci v dané
problematice, jakož i výborné analytické a argumentační schopnosti. V neposlední
řadě je třeba pochválit nezvykle vysokou jazykovou úroveň práce. 

Práci nelze v podstatě nic vytknout. Jen je trochu škoda, že se do konečného výběru
nedostal žádný současný autor.

5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT 
5.1 Ve své práci uvádíte, že tvůrci americké ústavy hledali inspiraci zejména u Poylbia a

Montesquiea. Který z těchto insipračních zdrojů byl podle vás významnější?
5.2 Hraje podle vás reflexe římské republiky a jejích dějin nějakou roli i v současném

politickém myšlení? Jinak řečeno, může nám znalost dějin republikánského Říma
pomoci v porozumění alespoň některým politickým problémům dnešního světa?

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: 6.6. 2013                                           Podpis:


