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POSUDEK VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE
Autorka práce: Silvie Gmuzdková
Název práce: Komenský se světle života, doby chiliasmu a prorockých nadějí
Rozsah práce: 119 str., počítačový otisk

Formální a jazykové hodnocení

Práce odpovídá rozsahovým podmínkám
Formální zpracování práce
Dodržení zásad citačních pravidel a kritického aparátu
Úroveň a zpracování příloh
Práce má odpovídající jazykovou úroveň
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Obsahové hodnocení
Jsou jasně formulovány cíle a metodologie
Autor dosáhl stanovených cílů
Autor práce kriticky pracoval s prameny a dalšími odbornými
zdroji

Soudy autora a jejich hodnocení jsou argumentačně
zvládnuty
Autor práce ovládá odbornou terminologii
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Průběh zpracování práce
Splňuje
bez výhrad

Autor pracoval samostatně a přicházel s novými tvůrčími
podněty ke zpracování své práce

X

Slovní hodnocení
Autorka v diplomové práci sleduje Komenského víru, teologii a myšlení v kontextu své doby a
recepci jeho myšlenek Je zřejmý autorčin zájem o téma a předešlé filozofické školení. Sledujíc
cíl, autorka rozdělila práci do tří hlavních kapitol: reflexe Komenského života, kontext doby a
recepce života a doby Komenského. V souladu s Komenského myšlením i autorka postupuje
globálně. Velmi pozitivně hodnotím, že autorka dokázala kriticky přistoupit k mnohým
autorům, kteří se zabývají dílem a myšlením Komenského – kriticky se dokázala vypořádat
například s pojetím Komenského filozofa Patočka. Autorka ve své práci vycházela
z pramenného materiálu; zpracovala značné množství relevantní odborné literatury a dalších
odborných zdrojů. Příkladným je rozsáhlý kritický aparát.

Celkové hodnocení práce:
Diplomovou práci paní Silvie Gmuzdkové považuji za výbornou a odpovídající bez výhrad
nárokům, které jsou kladeny na tento typ kvalifikační práce. Autorčin zájem o dané téma byl
po celou dobu řešení práce příkladný, pracovala systematicky, samostatně a s velkým vnitřním
zaujetím. Drobné překlepy ve jménech nemohou snížit kvalitu předložené práce.

Diplomovou práci hodnotím jako výbornou.

V Praze dne 20.1.2020

