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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).

Komentář ke schváleným tezím:         

2. HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH KRITÉRIÍ TEXTU
Hodnocení známkou*)

3.1 Logičnost struktury práce 2
3.2 Vnitřní provázanost výkladu 2
3.3 Ucelenost výkladu 2
3.4 Úroveň poznámkového aparátu a odkazů 3
3.5 Dodržení citační normy 2
3.6 Jazyková a stylis\cká 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)
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 podoby; 
max. 2000 znaků).

Úroveň poznámkového aparátu kolísá.  Zejména v druhé kapitole, která se zabývá životem 
Václava Havla, chybí odkazy na zdroje.       

3. HODNOCENÍ ODBORNÉHO CHARAKTERU PRÁCE
Hodnocení známkou*)

2.1 Rela\vní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 2
2.2 Pochopení zpracované literatury a informačních zdrojů k tématu 2
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).

Předkládaná práce se zabývá poli0ckým myšlením Václava Havla, jakož i vazbou mezi 
Havlovým poli0ckým myšlením a jeho poli0ckou činnosb v období normalizace.Autorovi se 
poměrně dobře podařilo načrtnout vývoj Halvova poli0ckého myšlení a situovat jednotlivé 
zkoumané texty do dobobého poli0ckého vývoje, potažmo Havlovy disidentské kariéry. Na 
druhou stranu vlastní rozbor Havlova poli0ckého myšlení je mnohem méně přesvědčivý. 
Autor zůstává převážně na popisné rovině a jeho analýza Havlova myšlené z větší čás0 tak 
říkajíc klouže po povrchu. Totéž plab i o analýze myšlenkových zdrojů Havlova poli0ckého 
myšlení (vliv Patočky, Arendtové, Masaryka). Souvislos0 mezi Havlem a autory, kteří jej 
ovlivnili, jsou jen letmo naznačené.  Autor také mohl věnovat více pozornos0 kri0ce Havlova 
poli0ckého myšlení  i praxe. Rezkova kri0ka Havlovy koncepce života v pravdě by si zasloužila 
hlubší analýzu. Autor také mohl věnovat více pozornos0 kri0ckým hodnocením Havlovy 
poli0cké činnos0.(Mohkl přitom vycházet například z Keanovy práce, na níž odkazuje.) 

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

Autor si vybral zajímavé téma, které se mu však nepodařilo zpracovat zcela přesvědčivým 
způsobem. Jak uvádím výše, rozbor Havlova díla zůstává převážně v popisné rovině. Autorovi 
se také nepodařilo přesvědčivým způsobem zhodno0t potenciál a limity Havlovy nepoli0cké, 
respek0ve an0poli0cké poli0ky. Vzhledem k tomu, že autor klade velký důraz na Havlovu 
kri0ku současné západní společnos0, respek0ve stranické poli0ky a zastupitelské demokracie 
obecně, bylo by možná vhodné zahrnout do práce i kapitolu zabývající se Havlovou poli0ckou 
činnosb po roce 1990.   

5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT 
5.1 Odráží se nějak Havlova myšlenka an\poli\cké poli\ky v jeho poli\cké praxi po roce 1990? 

Pokud ano, tak jak?
5.2 V soluvislos\ s nástupem nových populis\ckých stran a poli\ckých hnuk v řadě zemí Evropy se 

často hovoří o krizi zastupitelské demokracie. Nakolik nám může pomoci poli\cké myšlení 
Václava Havla při řešení této krize?

5.3      



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:         

Datum: 8.6.2014                                           Podpis:


