
Posudek vedoucího diplomové práce -  Bc. Kamily Procházkové. 

 

Diplomová práce Bc. Kamily Procházkové nese název – Pojetí demokracie u 

Tomáše Garrigua Masaryka. Napsána je na 72 stranách textu, doplněná 

Seznamem použitých informačních zdrojů (9 stran). Práce má logickou, 

ucelenou strukturu – Úvod (2 s.), tři kapitoly – Demokracie (11 s.), Demokracie 

jako názor na život a svět (26 s.), Masarykova politická praxe (24 s.) a Závěr (1 

s.). 

     Diplomantka si zvolila zajímavé, a ač v do značné míry historické, přesto stále 

aktuální téma – pojetí demokracie u T. G. Masaryka. Autorka si kladla za cíl (s. 

7) „ objasnit Masarykovo uvažování o demokracii a spolu s tím vysvětlit 

provázanost demokracie s politikou, mravností, humanitou, realismem a 

vzděláním“. Dalším jejím cílem je snaha ukázat jak Masarykův teoretický přístup 

k demokracii souvisí s jeho politickou praxí a zájmem o veřejné dění. Na 

diplomové práci oceňuji snahu o komplexní pohled na Masarykovu teoretickou 

a praktickou činnost. Autorka v práci jednak analyzuje Masarykovu teoretickou 

tvorbu, a zároveň přibližuje sekundární zdroje zabývající se Masarykovou 

teoretickou a praktickou činností. Diplomantka zpracovala rozsáhlou primární a 

sekundární odbornou literaturu. Domnívám se, že práci by bývalo prospělo, 

kdyby autorka častěji přímo citovala, než parafrázovala, zejména u 

Masarykových prací. Na druhou stranu je nutné zdůraznit, že autorka 

dostatečně odkazuje na zdroje, z nichž vychází. 

     V první, dalo by se říci přípravné, teoretické kapitole, přibližuje přístupy 

k demokracii, jako takové, jejímu teoretickému a praktickému vývoji. Ve druhé 

kapitole autorka přibližuje teoretický přístup TGM k demokracii, a postupně ve 

vztahu k mravnosti, humanitě, vzdělání atd. Třetí kapitola je snahou o 

prokázání propojení Masarykova teoretického přístupu s jeho politickou praxí. 

Závěr práce je příliš stručný, na to, aby shrnul hlavní závěry a její přínos. 

     Po formální stránce diplomová práce splňuje (až na výtku výše: – týkající se 

omezeného počtu přímých citací) požadavky kladené na podobný typ prací.   

      

 Závěr:  Autorka prokázala hlubší zájem a znalosti zkoumané problematiky a 

zvládnutí základů vědecké práce. DP doporučuji k obhajobě. 

 



Otázky k obhajobě:  1. Co bývá někdy některými odborníky a politiky vytýkáno v 

politice TGM  (teorii a praxi)? 

                                     2. Popište stručně možnosti využití DP ve výuce OV a ZSV. 

Návrh klasifikace: 

 

V Praze 2. 5. 2016                                                           PhDr. Stracený Josef, CSc. 

                                           

        


