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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  
Práce má jasnou strukturu, která vyniká svou logikou. Autorka má smysl pro systematický 
způsob výkladu. Tento systematický přístup se projevuje nejvíce v závěru, kde vypočítává 
přehledným způsobem výtěžky své práce.   
 
 
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  
Autorka prokazuje schopnost hlubšího porozumění danému tématu a pracuje s primární i 
sekundární literaturou. Hlavním obsahem práce je utřídění myšlenek rozptýlených ve 
Spenglerově opus magnum. Projevuje se tu dobrá a někdy nápaditá interpretační dovednost. 
Na konci autorka uvádí přehled současných přístupů ke Spenglerovu dílu, které ožívá v 
prostředí tzv. „Nové pravice“. Pro další rozvíjení tématu, např. v diplomové práci, by stálo za 
to, kdyby autorka prozkoumala podrobněji vliv Spenglera na současné konzervativní myšlení 
a politiku v západní a zvláště střední Evropě, především v Maďarsku.  
 
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.) 

   

Slovní ohodnocení 
 
Práce je psána kultivovaným a živým jazykem bez pseudoodborných konstrukcí. Práce se 
dobře čte a svým slohem patří k nadprůměrným textům. Neobratnost v citování. V poznámce 
pod čarou se dle běžných citačních standardů neuvádí stále znovu plný název titulu, na který 
se opakovaně odkazuje, jak je to v této práci. Autorka zatím nepoužívá zkratku „tamtéž“, či 
„ibid.“   
 
 
IV. Otázky k obhajobě 
 
Čím je Spenglerovo dílo přitažlivé pro některé současné konzervativní myslitele?  
 
Existují podle předkladatelky nějaké styčné body mezi Spenglerovým popřením ideje 
pokroku a postmoderním historickým relativismem?  
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