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A. Formální a jazyková kritéria
Práce odpovídá rozsahovým podmínkám
Práce má odpovídající jazykovou úroveň (pravopis,
stylistika)
Formální zpracování práce (celková struktura a její
logičnost)
Dodržení stanovených zásad citačních pravidel;
formální jednota poznámkového a kritického aparátu

Nesplňuje

splňuje s
výhradami

splňuje
s drobnými
připomínkami

Kritéria hodnocení

splňuje bez
výhrad

1. Kritické zhodnocení

Zpracování příloh
Celková typografická úprava
B. Obsahová kritéria
Práce jasně formuluje své cíle a metodiku jejich
dosažení
Práce stanovených cílů dosahuje
Práce kriticky pracuje s primárními prameny i
sekundární literaturou
Autorovy/autorčiny soudy a hodnocení jsou
argumentačně podloženy
Autor/ka umí pracovat s odbornou terminologií a
využívá jí
V práci jsou jasně vyjádřeny dosažené cíle
C. Celkový přínos práce
Tuto část je vhodné rozvést v bodě 5.

ano

ne

ano

ne

Práce je kompilační prací
Práce se zabývá dosud nezpracovaným tématem
Práce přináší nové poznatky
Práce navrhuje nové metodické přístupy
Práce má metodologický/teologický přínos
D. Průběh zpracovávání práce

Autor/ka pravidelně konzultovala s vedoucím práce
Autor/ka přicházela se samostatnými tvůrčími podněty

Celkové hodnocení práce
(stručná charakteristika (v případě potřeby je možné užít zvláštní přílohy)

Autor přináší originální a důkladně propracovanou práci, ve které se neotřelým způsobem
snaží porovnat přínosy moderní psychologie s filozofií D. Humea.
Nakolik je toto ovšem možné, zůstává nejasné, neboť se mi zdá, že v práci není přesvědčivě
argumentováno propojení Humeovy filozofie s poznatky neurověd. Toto prosím vyjasnit u
obhajoby.
Autor si v Úvodu klade tři cíle (vyjmenovat), v Závěru se k nim ale přesvědčivě nevrací,
respektive se zdá, že Závěr reaguje pouze na první z cílů práce.
Práce má dostatečný rozsah, čerpá z relevantní a rozsáhlé literatury.
Práce je zpracována způsobem a na úrovni, která spolehlivě naplňuje kritéria kladená na
diplomové práce na KTF UK.

3. Otázky a náměty práce k diskuzi při obhajobě
Prosím kandidáta, aby komplexněji pojednal o vztahu přírodních věd a filozofie.
Co je to "etické jednání", jak je zmiňováno v práci?

Doporučení práce k obhajobě

doporučuji

Návrh doporučení k obhajobě: doporučuji, nedoporučuji
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