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2.Posudek vedoucího. Práce byla od počátku dobře rozmyšlena.
Dobře položená otázka po respektu vůči druhému v rámci nasazení
vlastního života. Problémy práce je v tom, v čem je její síla:
pojednává aktuální téma, vůči němuž nezaujímá náležitý odstup. Je
samozřejmé, že respekt vůči druhému je založen religiózně? Pojetí
svobody: ochota obětovat biologický život; respekt ke svobodě
druhého; je to podmínka nutná či postačující. Koncept bran: jsou
stejně platné? Mají se měřit kriteriem pýchy a je to dostatečné? Lze
tak rozlišit fanatického bojovníka? Rozlišení mezi panovníkem
vůdcem a panovníkem rabem je nejasné. Nejde jedno s druhým?
Podle Augustina ano. Co je to vlast? Definice: celek, za který lze
obětovat život, není dostatečná. Práce je přesto dobrá jako
interpretační práce. 
3.Posudek oponenta. Práce má mnoho problémů. Práce byla hotová
již předtím, než byla napsána, což se projevuje negativně v
interpretaci Hegela. Autorka si není vědoma nesamozřejmosti své
interpretace Hegela. Hegel popírá alternativu buď/anebo. Hegel chce
záměrně tuto alternativu dialekticky překonat. Autorka to
nerespektuje. Výsledkem je velmi problematická interpretace
Hegela. Když Hegel mluví o oběti, má na mysli oběť vlastního
mínění, nikoliv oběť života. Interpretace Augustina přes Hegela:
Hegel o Augustinovi téměř nehovoří. Vztah k Bohu u Hegela není
vztahem závislosti, spíše naopak. Práce je literárně a jazykově dobře
napsaná, ale nerespektuje povahu žánru diplomové práce.
4.Odpověď. Pán, který se nestává rabem: námitka je oprávněná,
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jelikož formulace může být matoucí. Koncept dvojího panství ja
založena na rozlišení dvou typů panských sebevědomí. Autorka
nemohla opominout tragický rys událostí, které se snaží v práci
filosoficky reflektovat. Autorka vymezuje své pojetí těchto událostí
vymezením se proti jiným výkladům. Instrumentalizace Hegela:
autorka si není vědoma, že by někde vyjadřovala své vlastní
stnovisko k událostem, s výjimkou doslovu. Autorka se nedovolává
Hegelova pojetí Boha. Interpretace § 324 Základů: možnost povstat
proti státu: protivládní povstání lze chápat jako obranu státu. Hegel-
Augustin: není z hlediska práce podstatné. Je Hegel vhodným
myslitelem k pojetí revoluce: v událostech nešlo o revoluci. Práce
vykazuje rysy politického manifestu: až na sekci „Chronologie“
nejsou v práce zmíněna žádná jména, ani politické strany, ani
politická hesla.   
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