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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   

Nejproblematičtější body v hodnocení okomentovat slovně 
Formálně je práce dobrá, struktura odpovídá povaze zkoumaného problému. Práce se skládá z 
úvodu, 5 kapitol a závěru. Student se ve svých úvahách o povaze holokaustu jako zločinu, v 
nějž vyústila moderní civilizace, inspiruje díly moderních  autorů Baumanna a Arendtové, 
dále Lévinase, Sartra a Jasperse. Tímto filosoficko-sociologickým prismatem rekonstruuje 
kontext a podobu idejí, jež stály v základu fenoménu holokaustu. Práce má interdisciplinární 
charakter, misty jde o historicko-právní analýzu s pokusem o psychologický profil dvou 
hlavních protagonistů (Eichmanna a Hesse). Devítiprocentní shoda s jinými pracemi spočívá 
v tom, že uvedené práce taktéž čerpají ze stejných pramenných textů (Arendtová, Bauman, 
Jaspers, Sartre). Autor ve své práci dodržuje pravidla citování a parafrázování. 
 
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  

Nejproblematičtější body v hodnocení okomentovat slovně 
Autor vykazuje porozumění kritickým konceptům Baumana a Arendtové, kteří (každý trochu 
jinak) specifickým způsobem odhalují, že holokaust není nahodilým excesem a selháním 
moderní společnosti a civilizace na cestě k pokroku, ale naopak jejím produktem. Za 
východisko svých úvah o holokaustu jako etickém problému bere Lévinase a jeho motiv 
setkání se s Tváří. Motiv Jiného, který je nepřevoditelný na cokoli stejného nebo předmětného 
a jehož svobodu i svébytnost jsem ve své asymetrické odpovědnosti nucen chránit, abych se 
vůbec mohl zachránit já sám jakožto člověk. Lidství takto pojaté jako závislé, zranitelné, 
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odkázané, cítící, toužící a myslící, je představeno jako protiklad suverenity moderního panství 
doprovázeného chladnou racionalitou a tzv. „ne-myšlením“ typickým pro moderní byrokracii, 
politickou manipulaci a technologizaci uplatňování moci.  
 
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.  
 

x   

5. Práce je vybavena vhodně (ve shodě s charakterem zvoleného   
    tématu) doplňky textu (graf, tabulka, obrazové přílohy apod.) 

   

Nejproblematičtější body v hodnocení okomentovat slovně 
Práce je přehledná, psána srozumitelně a kultivovaně. S minimem překlepů a stylistických 
chyb. Odpovídá obsahem i rozsahem nárokům kladeným na tento typ prací. 
 
Práce splňuje podmínky stanovené pro bakalářské práce. Doporučuji ji k obhajobě. 
 
V. Otázky k obhajobě 
1. Co pro existenci člověka znamená „frontová zkušenost“?  
2. Jak koresponduje koncepce Patočky se zkušeností Remarqua vyjádřenou v románu Na 
západní frontě klid? 
3. Co vyvolává existenciální otřes a proč je vůči němu „moderní či postmoderní člověk“ často 
„imunní“? 
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