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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   

Slovní ohodnocení  
 
Struktura práce může působit nesoudržně tím, že není dostatečně vypracovaný přechod mezi 
částí o hrdinství a částí o zlu. Struktura tu je, ale není dostatečně zřejmá. Je tu snad až příliš 
mnoho koncepcí z odlišných oborů. Práce by mohla být více koncentrovaná na základní 
logickou osu.     
 
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  

Slovní ohodnocení  
 
Oceňuji základní ideu práce: podívat se na Zimbardův „vězeňský“ experiment z hlediska 
filosofických etických koncepcí a zasadit ho do širší problematiky moderního světa. Na konci 
závěru však hovoří o návratu k přirozenosti v smyslu Lebenswelt jako o něčem 
neproblematizovtelném. Co by to znamenalo konkrétně? Opustit moderní technologie, vědu, 
ekonomiku? 
 
III. Jazyková kritéria 

1. Práce je bez gramatických a stylistických chyb. x   

2. Práce je psána kultivovaným odborným jazykem. x   
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1. Práce je bez gramatických a stylistických chyb. 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.) 

x   

Slovní ohodnocení 
Občas se objeví překlep, např. s. 25 „zezačátku“, ale překlepů není mnoho. Práce je psaná 
kultivovaným jazykem. Arendt by se mělo psát Arendtová už jenom vzhledem k českým 
překladům, jež vycházejí s přechýleným autorčiným příjmením.   
 
IV. Otázky k obhajobě 
 
Jak pojímá Arendtová krizi evropské kultury? 
Proč může být návrat před moderní techniku a moderní svět problematický?   
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