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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: Stran formálnich kritérií nemám k posuzované práci připomínky - zpracovni 

odpovídá nárokům na bakalářskou práci.  

 

 

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:  

Kolegyně Žaneta Šímová smysluplně zpracovala tematiku, jež je jí blízká a pro níž se 

rozhodla po určitém hledání v oblasti filosofie výchovy. Tázání po filosofujícím myšlení u dětí 

je stejně významné (a jeho váha bude zřejmě růst) a lákavé, jako je vašak zároveň obtížné - 



vyžaduje totiž jak porozumnění aspektům filosofickým, tak vědeckým (především 

psychologickým, pedagogickým), přičemž konfrontace těchto aspekťů se neobejde bez čelení 

rozporům. 

   Posuzovaná bakalářská práce se sestává ze třech hlavních kapitol, z nichž dvě jsou 

filosoficko-výchovné (první uvádí do filosofie výchovy, druhá do obzoru českých filosofů 

výchovy - Komenský, Patočka, Palouš), třetí a nejrozsáhlejší kapitola je věnována 

klíčovovému tématu, totiž souvislosti dětí (dětství) a filosofie; autorka se zabývá myšlením 

dětí, transcendencí, klade si otázku po možnosti filosofování u dětí a reflektuje fenomén tzv. 

filosofie pro děti (M. Lipman), dále promýšlí např. vztah mládí a dospělosti. 

   V prvních dvou kapitolách prokazuje autorka práce porozumění nesnadné filosofické 

problematice, jež vyžaduje vhled; třetí kapitola je více diferencovaná než ony předchozí a je 

více kapitolou hledajíci - autorka zachycuje a nechává se prostupovat rozdílná hlediska 

filosofie, pedagogiky a psychologie, neztácí však ochotu přemýšlet a rozpoznávat podstatné. 

Závěrečné kapitoly působí lehce fragmentárě, jako by obtížné nálezy, které autorka učinila, 

nestačily ještě 'dozrát' a vykrystalizovat. To bych s ohledem na bakalářský stupeň práce 

nepovažoval za nedostatek, ale spíše za příslib možnosti dalšího myslitelského rozvoje.        

 

 

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 psána srozumitelně, kultivovaně, v jednotném stylu. Neobsahuje doplňky 

textu.  

 

 

IV. Otázky k obhajobě 

Otázky do diskuze (opt. dvě):  

1. Problém filosofie a učení se filosofii/filosofování je nesnadný, protože může být veden spor 

o to, co znamená 'učit filosofovat' a zda-li je takové učení vůbec možné, zvláště pak ve 

spojení s určitou metodou. Napadají Vás možné výhrady či obtíže, jež by přinášelo plošné 

uplatňování metody 'filosofie pro děti'?   

 

2. Přemýšlíme-li o podmínkách smysluplného vyučovní, můžeme nahlížet, že vyučovat 

nemůže ten, kdo se neumí učit; a možná platí též to, že vyučovat nedokážeme ty, od kterých 

se nedokžeme učit sami. Mladí se mohou učit od zkušenějších ve filosfii soustřeďěnému 

tázání. Čemu by se podle Vás mohli učit filosofové od dětí?    

 

     

 

 

 



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