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I. Formální kritéria                                                                               ano      zčásti      ne 

1. Cíl práce je zformulován a odpovídá zadání a názvu práce. X   

2. Metody využité autorem jsou adekvátní vzhledem k cíli práce a   
    tématu. 

X   

3. Struktura práce je logická a odpovídá zvolenému tématu. X   

4. Závěr shrnuje dosažené poznatky a formuluje přínos k řešení   
    problému. 

X   

5. Autor nic podstatného neopomenul (zadání, obsah, úvod,   
    pojednání, závěr, resumé v češtině a cizím jazyce) 

X   

    

Komentář: Po formální stránce je práce v pořádku. 
 
 
II. Obsahová kritéria        ano      zčásti      ne 

1. Práce prokazuje porozumění autora problematice. X   

2. Opírá se o relevantní prameny a literaturu. X   

3. Adekvátním způsobem s nimi pracuje. X   

4. Zpracování vykazuje rysy originality a vlastního přínosu.  X  

5. Je obohacením problematiky vzhledem k interdisciplinárnímu   
    charakteru studovaného oboru (ZSV). 

X   

Komentář: Z obsahového hlediska se jedná o v podstatě bezproblémovou práci. Zcela 
marginální výtkou je to, že dle mého názoru by si autor – jehož schopnosti pracovat 
s odbornými texty jsou evidentně nemalé – mohl vytknout za cíl i náročnější úkol: např. 
v části o liberalismu se mohl pokusit syntetizovat poznatky z historického rozboru liberalismu 
a rozvinout vlastní vymezení toho, co je vhodná definice liberalismu, se kterou by následně 
mohl pracovat v části o politické filosofii Karla Havlíčka Borovského. 
 
 
III. Jazyková kritéria        ano      zčásti      ne 

1. Práce je bez gramatických a stylistických chyb. X   

2. Práce je psána kultivovaným odborným jazykem. X   

3. Student zvládl a rozumí terminologii oboru a tématu, jímž se   
    zabývá. 

X   
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4. Student pracuje správně s odkazy a citacemi, odlišuje parafráze a   
    vlastní myšlenky. 

X   

5. Práce je vybavena vhodně (ve shodě s charakterem zvoleného   
    tématu) doplňky textu (graf, tabulka, obrazové přílohy apod.) 

   

Komentář: Z hlediska jazykového zpracování textu je práce v zásadě v pořádku.  
 
 
IV. Otázky k obhajobě 
 
Autor by se v rámci své obhajoby mohl zaměřit na tyto otázky: 
 

1. Zajímavý by mohl být rozbor názorů K. H. Havlíčka na vztah náboženství a církve. 
2. Jakým způsobem by autor doložil tezi ze s. 20, kde tvrdí, že J. S. Mill „[k]e konci 

svého života dokonce sám sebe začal považovat za socialistu, což musíme brát s jistou 
rezervou, nicméně některé jeho myšlenky připravily cestu ospravedlnění státního 
intervencionismu ve druhé polovině devatenáctého století.“  

3. Z jakého důvodu autor bakalářské práce nepracuje s teorií spravedlnosti jako férovosti 
Johna Rawlse, která patří mezi klíčová pojetí liberalismu 20. století? 

 
 
Navržená známka                      
 
Domnívám se, že student vynikajícím způsobem prokázal znalost zkoumané problematiky a 
práce dokládá jeho schopnost odborně pracovat. Doporučuji k obhajobě. 
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