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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 . Autor si dobře vymezil téma své práce a široce je naplnil. 

Střídá různé metody zpracování podle příslušných obsahových kritérií. Struktura práce je logická a 

umožňuje čtenáři dobrou orientaci v textu. Také všechny požadavky na součásti bakalářské práce 

jsou splněny.

 

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   

Slovní ohodnocení . Velkým přínosem práce je pečlivá práce s prameny i dobovou sekundární 

literaturou. Autorem zvolené téma vyžadovalo samostatnost ve vyhledávání a zpracovávání 

literatury, protože zájem o prvorepublikové české filosofy s výjimkou Jana Patočky není příliš velký.

Proto je možné práci považovat za originální obrat k jinak zanedbábanému tématu a vysoce 

hodnotit i sám autorův zájem o ně.



 

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   

Slovní ohodnocení. Práce je bez gramatických a stylistických chyb, přestože je psána místy poněkud

archaizujícím jazykem, na němž se obráží poctivá práce autora s dobovými prameny. Také 

porozumění terminologii je na velmi dobré úrovni, včetně toho, že autor musel následovat I. A. 

Bláhu i do jiných oborů než je pouze filosofie. Práce s citacemi, odkazy a parafrázemi je zcela 

vpořádku.

 

 

 

IV. Otázky k obhajobě:

Vidíte nějakou souvislost v tom, jak Bláha řeší problémy etické, pedagogické a 

sociologické?
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