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I. Formální kritéria                                                                                ano      zčásti      ne 

1. Cíl práce je zformulován a odpovídá zadání a názvu práce. 
   

2. Metody využité autorem jsou adekvátní vzhledem k cíli práce a 

tématu.    

3. Struktura práce je logická a odpovídá zvolenému tématu. 
   

4. Závěr shrnuje dosažené poznatky a formuluje přínos k řešení 

problému.    

5. Autor nic podstatného neopomenul (zadání, obsah, úvod, pojednání, 

závěr, resumé v češtině a cizím jazyce).    

Komentář: Po formální stránce je práce promyšlená strukturovaná a logicky uspořádaná. 

Autorka se nejprve vyrovnává s problémem vztahu filosofie a výchovy, významem těchto 

pojmů v nejrůznějších kontextech, tím se dostává i k problematice filosofie výchovy a její 

originální podobě v českém myslitelském prostředí, reflektuje řadu dobových diskusí a dobře 

se orientuje v jejich specifičnosti. Druhá část práce je věnována třem myslitelům, kteří jsou 

pro autorku vzorem onoho tázajícího se a vychovávajícího myšlení (Komenský, Patočka a 

Palouš). Třetí část potom seznamuje se samotným konceptem Filosofie pro děti, tento koncept 

šťastně zakomponovává do charakteristik dětského myšlení raného školního věku.  

 

 

II. Obsahová kritéria        ano      zčásti      ne 

1. Práce prokazuje porozumění autora problematice. 
   

2. Opírá se o relevantní prameny a literaturu. 
   

3. Adekvátním způsobem s nimi pracuje. 
   



 

 

4. Zpracování vykazuje rysy originality a vlastního přínosu. 
   

5. Je obohacením problematiky vzhledem k interdisciplinárnímu 

charakteru studovaného oboru (ZSV). 
   

Komentář: Autorka problém pojala komplexně, což svědčí i o hlubším porozumění 

problematice filosofie, smyslu výchovy a vzdělávání, specifičnosti dětského myšlení a také 

výchovným a vzdělávacím možnostem, jež metoda P4C poskytuje. Zřejmé je zaujetí pro 

inovace ve výchovném a vzdělávacím působení a sympatické je hledání nejrůznějších 

inspirací. V této věci se autorka dává vést představeným konceptem Noemi Bravené, jež se ve 

své doktorské dizertaci zabývala právě schopností dětí promýšlet problémy transcendentní. 

Práce je bezesporu kvalitní, poctivá. Mám jen kritickou výtku k práci s použitou pedagogickou 

literaturou, která se věnuje charakteristice kognitivních schopností dětí v raně školním věku, 

jsou zde zmíněnii autoři, kteří se ve svých charakteristikách zjevně rozcházejí (Langmajera 

Krejčířová versus Bravená), aniž by na to autorka explicitně poukázala.  

 

 

III. Jazyková kritéria        ano      zčásti      ne 

1. Práce je bez gramatických a stylistických chyb. 
   

2. Práce je psána kultivovaným odborným jazykem. 
   

3. Student zvládl terminologii oboru a tématu, jímž se zabývá, a 

rozumí jí. 
   

4. Student pracuje správně s odkazy a citacemi, odlišuje parafráze a 

vlastní myšlenky. 
   

5. Práce je vybavena vhodně doplňky textu (graf, tabulka, obrazové 

přílohy apod.), jež odpovídají charakteru zvoleného tématu. 
   

Komentář: Práce je napsána kultivovaným odborným jazykem. Jen mi není jasné, proč na 

prvních stránkách autorka píše: "Právě toto, společností možná až neuvědomované, 

podceňování dětí upoutalo autorovu pozornost, což ho dovedlo až k samotnému výběru 

tématu práce." (str. 5) 

 

 

IV. Otázky k obhajobě 

Otázky do diskuze (opt. dvě):  

1. Jak je to s pojetím vztahu dětství a dospělosti u oněch tří autorkou vybraných  myslitelů? 

2. Autorka pečlivě vypočítala pozitiva, jež přináší metoda P4C- Mohla byste uvést nějaké 

limity nebo nebezpečí, které by se v nekritické aplikaci metody mohly skrývat? 

 

 

Závěr: Závěrečná práce splňuje podmínky kladené na závěrečné práce v příslušném oboru. 
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