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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 sice vymezený cíl, ale v průběhu práce se tento cíl částečně proměnil, 
jak se ukázala nutnost spojit teologické a filosofické aspekty problému milosti u Augustina. 

 

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 : Autorka byla k tématu přivedena svým zájmem o eticko-filosofiocké momenty v 
Augustinově myšlení jako studentka nikoli filosofie, ale teologie. Proto práce získala rozměr práce 
interdisciplinární, který se projevuje zejména při sledování obou linií jak v myšlení Augustinově, tak  
při rozboru Pavlových listů věnovaných témuž problému. Ocenit je třeba i to, jak autorka zvládla 
složité rozdíly mezi učením Augustinovým a učením pelagiánů o milosti a predestinaci.

 

https://is.cuni.cz/studium/dipl_uc/index.php?id=e4338bf095b756f63e25316e533fa7ea&tid=&do=main&doo=detail&did=215199


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 napsána čtivě a zároveň si udržuje odbornou úroveň. Autorka dobře 
rozlišuje teologickou a filosofickou terminologii, s níž pracuje.

 

 

 

IV. Otázky k obhajobě:

V čem je důležitost sporu o milost v současném filosofické a teologickém myšlení?
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