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I. Formální kritéria                                                                               ano      zčásti      ne 

1. Cíl práce je zformulován a odpovídá zadání a názvu práce. x   

2. Metody využité autorem jsou adekvátní vzhledem k cíli práce a   
    tématu. 

x   

3. Struktura práce je logická a odpovídá zvolenému tématu. x   

4. Závěr shrnuje dosažené poznatky a formuluje přínos k řešení   
    problému. 

x   

5. Autor nic podstatného neopomenul (zadání, obsah, úvod,   
    pojednání, závěr, resumé v češtině a cizím jazyce) 

x   

 
II. Obsahová kritéria 

1. Práce prokazuje porozumění autora problematice. x   

2. Opírá se o relevantní prameny a literaturu. x   

3. Adekvátním způsobem s nimi pracuje. x   

4. Zpracování vykazuje rysy originality a vlastního přínosu. x   

5. Je obohacením problematiky vzhledem k interdisciplinárnímu   
    charakteru studovaného oboru (ZSV). 

x   

 
 
III. Jazyková kritéria 

1. Práce je bez gramatických a stylistických chyb.  x  

2. Práce je psána kultivovaným odborným jazykem. x   

3. Student zvládl a rozumí terminologii oboru a tématu, jímž se   
    zabývá. 

x   

4. Student pracuje správně s odkazy a citacemi, odlišuje parafráze a   
    vlastní myšlenky. 

x   

5. Práce je vybavena vhodně (ve shodě s charakterem zvoleného   
    tématu) doplňky textu (graf, tabulka, obrazové přílohy apod.) 
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Slovní ohodnocení 
 
Lucie Marková se z vnitřní nezbytnosti tázání rozhodla prozkoumávat fenomény banality zla, 
hrdinství a banality hrdinství, a to na průsečíku perspektivy antropologické, psychologické 
a filosofické. Vstoupila do náročného dialogu s tématem, jež nelze prostě traktovat, 
ale jež musí být poctivě myšleno a k jehož porozumění je třeba získat přístup vhledem, a tento 
dialog ustála. Aspirantka bakalářského titulu zvládla zachytit dané fenomény v předsevzatých 
perspektivách a rozpoznala rozdíl mezi pohledem odborným a filosofickým. 
Tím, že pojmenovala omezení Zimbardovy koncepce, prokázala svoji schopnost promýšlet 
filosofické předpoklady konkrétní teorie.  

Autorka vystihla podstatné souvislosti mezi hrdinstvím, banalitou zla, legalitou, legitimitou, 
myšlením a technikou. Své nálezy smysluplně vztáhla k oblasti vzdělání. Vlastní snaha 
o původní myšlení a vhodné vyjádření s sebou přináší i jistou slohovou svéráz, jež však 
nekomplikuje srozumitelnost textu. 

Posuzovanou práci hodnotím (v kontextu bakalářských prací) jako velmi zdařilou. Oceňuji 
autorčin zájem o téma, její ochotu na práci soustavně pracovat po delší časové období 
a jednotlivá témata konzultovat. 

Závěrečná práce splňuje podmínky kladené na závěrečné práce v příslušném oboru. 
Doporučuji ji k obhajobě. 

 
IV. Otázky k obhajobě 
 
Níže formuluji dvě otázky k zamyšlení směřující spíše k věci práce než k práci samotné. 
 
1) Co je – podle Vás – vlastní podstatou etiky? 
 
2) Lze vychovávat hrdiny? (Pokud odpovídáte ano, či nikoli, prosím uveďte podmínky, 
za nichž Váš souhlas či nesouhlas platí a Vaše rozhodnutí zdůvodněte.)  
 
 
 
 
V Praze dne 23. 4. 2018.    Zbyněk Zicha                      
 
 


