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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 2

3.3 Ucelenost výkladu 2

3.4 Úroveň poznámkového aparátu a odkazů 2

3.5 Dodržení citační normy 2

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 1

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).

Komentář k hodnocení formálních kritérií textu:         

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

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).

Autor práce má pravdu v tom, že vzhľadom na aktuálnosť témy je nevyhnutné pracovať 
najmä s online zdrojmi mapujúcimi aktuálny vývoj v Rojave. Na druhej strane, len 
námatkovým prehľadom som zistil, že mohli byť využité aj viaceré akademické práce (knižné i
časopisecké), ktoré viac alebo menej analyzujú Bookchinovo myslenie, ktorému sa autor 
venuje v teoretickej časti. Existujúce možnosti odbornej spisby teda neboli dostatočne 
využité. Z celého spektra opomenutých vedeckých prác vyberám: Šmajs, Binka & Rolný: Etika, 
ekonomika, příroda (Praha, 2012), Biehl & Staudenmaier: Ekofašismus: Poučení z německé 
zkušenosti (Olomouc, 1999), Rudy & Light: Social ecology and social labor: A consideration 
and critique of Murray Bookchin (Capitalism Nature Socialism, 6(2), 1995), Best: Murray 
Bookchin's Theory of Social Ecology: An Appraisal of the Ecology of Freedom (Organization 
Environment 11(3), 1998), Clark: Domesticating the Dialectic: A Critique of Bookchin's Neo-
Aristotelian Metaphysics (Capitalism Nature Socialism, 19(1), 2008), Tokar: On Bookchin's 
Social Ecology and its Contributions to Social Movements (Capitalism Nature Socialism, 19(1), 
2008).

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

Autor predložil bakalársku prácu na zaujímavú a veľmi aktuálnu tému. Navyše, veľmi vhodne 
ju zasadil do teoretického rámca politického myslenia M. Bookchina a jeho epigóna a 
(niekdajšieho) politického vodcu A. Öcalana. Obe skutočnosti možno hodnotiť veľmi 
pozitívne, a to vzhľadom na súčasný, pomerne chabý stav poznania tejto problematiky, zvlášť 
v českom akademickom prostredí. Ide o teoreticky pomerne dostatočne zdôvodnenú 
prípadovú štúdiu. Všetky tri hlavné kapitoly sú relatívne vyvážené čo sa týka rozsahu aj 
obsahu. Napriek celkovému pozitívnemu vnímaniu tejto kvalifikačnej práce treba kriticky 
hodnotiť najmä teoretickú časť, ktorá mohla byť oprená o väčší záber vedeckých prác, mohla 
(a mala) ponúknuť väčšiu škálu argumentov, vrátane kritických. Menšie nedostatky sa 
objavujú aj vo formálnej úprave textu (preklepy, nedoklepy, písanie veľkých písmen, chyby 
v zozname literatúry). Na s. 2 autor píše, že "niektorí" označujú Bookchinovo myslenie za 
prejav eurocentrizmu, pričom uvádza odkaz na anonymnú sieť anarchistov a povstalcov. Je 
otázne, či by webstránkam takéhoto pochybného charakteru bez jasného autorstva mala byť 
v odbornom texte, akým je aj bakalárska práca, pripisovaná až takáto miera relevancie.

5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT



5.1 Ako autor vníma úlohu, ktorú ako ideový vodca v Rojave zohráva trvalo väznený A. Öcalan?

5.2 Aké sú perspektívy ďalšej existencie projektu občianskej a ekonomickej samosprávy v Rojave?

5.3 Na s. 12 autor píše o Öcalanovom "širšom koncepte radikálnej demokracie". Ako Öcalan
vysvetľuje práve tento koncept? Ako ho vníma a interpretuje?

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: 23. 5. 2016                                           Podpis:


