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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    1  
3.2 Vnitřní provázanost výkladu    1  
3.3 Ucelenost výkladu   2   
3.4 Úroveň poznámkového aparátu a odkazů   1   
3.5 Dodržení citační normy    1  
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    2  
3.8 Celková úprava textu (přehlednost textu, vyváženost struktury práce,   2  



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:        
Práce má solidní jazykovou a stylis0ckou úroveň. Celkový dojem kazí jednak nepochopitelné 
rozhodnu^ uvádět citace z Machiavelliho děl v anglič0ně, jednak opakující se neobratné 
formulace, které implikují, že Machiavelli znal Schmibovo dílo. 

3. HODNOCENÍ ODBORNÉHO CHARAKTERU PRÁCE
Hodnocení známkou*)

2.1 Rela]vní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu   1   
2.2 Pochopení zpracované literatury a informačních zdrojů k tématu   1-2   
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).

Komentář k hodnocení odborného charakteru textu:         

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

Shrnující komentář:       
Autor si pro svou bakalářskou práci zvolil zajímavé, originální a  ambiciozní téma: interpretaci
Machivalliho díla pomocí pojmového aparátu C. Schmiba.  Cílem práce přitom má být 
oboha0t stávající literaturu věnovanou poli0ckému myšlení N. Machiavelliho o nový pohled. 
Práce proto začíná přehledem hlavních interpretačních proudů v literatuře věnované 
Machiavellimu. Následuje část věnovaná poli0ckému myšlení C. Schmiba, po níž se autor 
vrací zpět k Machiavellimu, jehož dílo nahlíží Schmibovou op0kou. 
Ačkoliv je práce zpracovaná na velmi solidní úrovni, jako celek není zcela přesvědčivá. 
Za^mco prvním dvěma částem (tedy přehledu sekundární literatury věnované N. 
Machiavellmi, respek0ve shrnu^ a interpretaci hlavních myšlenek v poli0ckém myšlení C. 
Schmiba) nelze téměř nic vytknout, tře^ část věnovaná Schmibovské interpretaci 
Machiavelliho díla, jakož i závěrečná kapitola, působí, jakoby byly takříkajíc šity horkou 
jehlou. Autor se věnuje jen vybraným tématům z Machiavelliho děl, často dokonce jen 
izolovaným pasážím, které mají ilustrovat myšlenkovou spřízněnost obou autorů. Autor 
tohoto posudku v klíčových částech práce postrádá interpretaci Machiavelliho díla jako celku 
a především pokus o komplexní interpretaci poli0ckého myšlení obou autorů, která by se 
věnovala nejen podobnostem, ale i rozdílům v jejich chápání poli0ky. 
Předkládanou práci lze i přes tyto nedostatky doporučit k obhajobě s navrhovaným 
hodnocením velmi dobře.

5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT 
5.1 Nakolik je možné ztotožnit Machiavelliho vladaře se Schmiiovým suverénem? Můžeme u 

Machivalliho vůbec hovořit o suverenitě v Schmiiovském pojek (tedy o suverenitě implikující 
pacifikaci a depoli]zaci občanské společnos])?



5.2      Vztah přítel-nepřítel, respek]ve antagonismus, který má vždy potenciál přerůst v 
otevřený násilný střet, hraje, jak správně uvádíte, zásadní roli v Schmiiově i Machiavelliho 
pojek poli]ky. Chápou ovšem oba autoři tento antagomismus stejně? Můžeme u Machiavelliho
mluvit o existencálním ohrožení jedné skupiny (respek]ve jejího způsobu existence) skupinou 
druhou?

5.3      

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 
vyberte známku ze seznamu: 

velmi dobře

Komentář k hodnocení, je-li navrhovaná známka nejednoznačná: 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků):

Komentář ke zdůvodnění v případě nedoporučení:         

Datum:     3. 6. 2016                                            Podpis:


