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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       

3.5 Dodržení citační normy       

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) 

      

*) 
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:    Jazyková úroveň textu je velmi dobrá.    
 

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        

2.3 Schopnost aplikovat metodologické postupy vhodné pro zvolené téma       

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). 
 

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

Autor v závěru své práce správně zdůrazňuje, že při výkladu událostí ve  Španělsku v l. 1936-
1939 je "zcela zásadní historicko-politický kontext". Vnucuje se tudíž otázka,  proč  právě  na 
výklad tohoto  kontextu do značné míry rezignoval. Že ve Španělsku v rámci  krvavé 
konfrontace fašistické a republikánské politiky (+ ohromný vliv Kominterny atd. atd.) nemohla 
být vytvořena anarchistická společnost není dáno ani tak  historickým kontextem, nýbrž 
vyplývá to  už z nejobecnějších postulátů "anarchismu". Na tom  nic nemění ani fakt,  že "tato 
společnost" (není jasné která?), jak autor konstatuje,  měla některé anarchistické rysy.  
Autorova práce s literaturou je až příliš úsporná a autor při celkovém pohlediu se domnívám, 
že autor podává jen základní  obrys tématu.  

 
 
5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT  
5.1 Proč  autorem zdůrazňovanému významu "historického kontextu" je věnováno sotv 1,5  s. 

5.2 Navazuje na otázku první: proč, pomineme-li až přílišnou závislost na knize Tomka-Slačálka 
(jakkoliv ovšem v české literatuře jde o práci zcela zásadní) chybí kapitolka o situaci 
v evropském anarchismu na počátku třicátých let? 

5.3 Proč je v literatuře pominuta i zcela snadno dostupná a infromačně bohatá knížka Jiřího 
Chalupy? 

 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  
vyberte známku ze seznamu:  
 

dobře 
 
 

Co se ohodnocení práce týče,, přikláním se k hodnocení oponenta.  
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků): 
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