
 

             Posudek vedoucího práce na DP. Novosadové Hany

  Bc. Hana Novosadová zpracovala a předložila diplomovou práci s ná Vybrané 
aspekty vývoje liberalismu. DP je napsána na 74 stranách textu , doplněna 
Bibliografií (3 s.) a Anotacemi s Klíčovými slovy v českém a anglickém jazyce. 
Práce se skládá z 5 částí – 1. Úvodu, 2. Liberalismus obecně, 3.Vrchol liberalismu, 4. 
Libaralismus na přelomu 20. a 21. století, 5. Závěr.
    Diplomantka si zvolila jedno z klasických témat politické filosofie a politologie, 
vývoj jednoho z klasických myšlenkových a politických proudů, a to,  v autorčině 
případu – liberalismu. Toto téma zaměřila na některé aspekty vývoje liberalismu, 
zejména ve Velké Britániii, i když se snaží o určitou komparaci i s liberalismem 
jinde ve světě, zejména v USA. Ve své diplomové práci navazuje na svou 
bakalářskou práci, kterou věnovala Johnu Lockeovi a jeho výchovným aspektům. 
Hlavním cíl DP diplomantka formuluje - „ ukázat počátky liberalismu a vrcholnou 
éru liberalismu v Anglii v souvislosti s historickými aspekty“ (s.8). Základní metodou 
práce, byl popis, rozbor a interpretace  odborných primárních a sekundárních textů 
vztahujících se k tématu. Autorka správně pracuje i s literaturou z oblasti historie, aby 
mohla danou tématiku zasadit do historického kontextu. Zdařilou se mi jeví část, kde 
se autorka věnuje základním principům a hodnotám liberalismu, které srovnává s 
názory J..Locka. Určitým nedostatkem práce je , že autorka poměrně málo zaujímá 
při popisu, či rozboru názorů různých autorů vlastní stanoviska. Zajímavá, podnětná a 
aktuální je část věnovaná současnému  vývoji britské Liberálně demokratické strany, 
i když se věnuje spíše jejím praktickým politickým krokům, než jejich ideovému 
vývoji, jak by se v kontextu diplomové práce předpokládalo. To by mohl být dílčí 
úkol pro obhajobu. Při zadávání tématu diplomové práce jsem předpokládal, že 
autorka bude přece jen více více čerpat ze současné britské literatury v originále. 
   Závěr: Přes uvedené připomínky, autorka prokázala slušnou práci s odbornou 
literaturou a zájem o zkoumanou problematiku. Diplomovou práci doporučuji k 
obhajobě.
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