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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE*) 
  Odpovídá 

schváleným 
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 

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). 
 

      
 
2. HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH KRITÉRIÍ TEXTU 
  Hodnocení známkou*) 
3.1 Logičnost struktury práce  2 
3.2 Vnitřní provázanost výkladu 2 
3.3 Ucelenost výkladu  3 
3.4 Úroveň poznámkového aparátu a odkazů 4 
3.5 Dodržení citační normy 3-4 
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). 
 

Samotná struktura práce je logická a je předpokladem k úspěšnému dosažení cíle. 
Plán byl dobrý, nicméně provedení je méně lepší: autor často informace opakuje 
(nejenom např. spoluautory Charty 77 Mlynáře a Hájka na s. 8 a 28, ale opakují se i 
pasáže o něpolitické politice, Moci bezmocných či o vliv TGM na Havla). S tím souvisí i 
provázanost výkladu. Poznámkový aparát se prakticky nevyskytuje, resp. práce 
obsahuje jen několik málo rozšiřujících poznámek (a některé nejsou ani rozšiřující, např. 
poznámka č. 68 o "zábavnosti" pomníku). Citační norma vykazuje ten nedostatek, že při 
odkazování v poznámkách by měl být první odkaz v citaci plné a následný u 
totožného díla zkrácený. Autor však uvádí plné citace v průběhu celé práce. Jako 
problematické se jeví také fakt, že v práci se objevují části kapitol a rozsáhlejší pasáže, 
u nichž autor neodkazuje na zdroje, z kterých čerpal. Například kapitola první je 
odkazuprostá. Jazyk práce je spíše žurnalistický, než-li odborný akademický. 
V některých pasážích je práce spíše normativní a text dává tušit spíše nekritický vztah 
autora k V. Havlovi. V práci se vyskytují někdy až příliš dlouhé přímé citace a není jich 
úplně málo. Do jisté míry tomu můžu rozumnět, vzhledem k charakteru práce, ale 
myslím, že se zde autor již pohybuje na hraně únosnosti.   
 

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 
2 

2.4 Argumentace a úplnost výkladu  2 
*) 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). 
 

Bakalářská práce shrnuje téma nepolitické politiky, včetně odkazů na autory, kteří 
Václava Havla inspirovali. Co však v práci postrádám, je například publikace Daniela 
Kaisera "Disident Václav Havel (1936-1989)", která vyšla v roce 2009 v nakaladatelství 
Paseka. Bezesporu by její využití bylo vhodné, student  mohl na informace v ní  
uvedené odkazovat zj. v kapitole první. Stejně tak si myslím, že kdyby student přečetl 
rozhovor Karla Hvížďaly s Václavem Havlem "Prosím stručně" z roku 2006, mohl  
bakalářskou práci rozšířit i o pozdější názory VH s odstupem několika let, v situaci, 
kdy již nebyl disidentem a měl zkušenosti z prezidentského úřadu.  

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

Předkládaná bakalářská práce je solidním zpracováním tématu nepolitické politiky, 
resp. antipolitické politiky, kterou se snažil prosadit Václav Havel. Studentovi Jiřímu 
Jelínkovi se podařilo popsat zdroje inspirace Havlovy antipolitické politiky a zachytit 
jeho názorový vývoj. Práce je však svým charakterem převážně deskriptivní. Student 
nepolitickou politiku popsal, ale hlubší pohled práce nenabízí.  
Vhodné by bylo, kdyby se práce v závěru zaměřila na snahu o praktickou nepolitickou 
politiku, kterou se snažil Václav Havel prosazovat už coby jako politický představitel.  



 

 

 
 
5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT  
5.1 Projevil se vliv Havlovy nepolitické politiky ve fungování Občanského fóra? V čem se 

Havel jako začínající prezident snažil chovat dle zásad nepolitické politiky? 
5.2       
5.3       
 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  
vyberte známku ze seznamu:  
 
Závěrečnou práci k obhajobě doporučuji 
 
Navrhované hodnocení: dobře  
 
 
      
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků): 
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