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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:       

 

 

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 na dané úrovni zvládla velice náročné filosofické texty. Propojení 

Patočkových analýz fenoménu pravdy a současného tématu tzv. fake-news je originální, ale 

chybí přesnější vypracování půdy, na které by takové srovnání dávalo smysl. Patočkovi jde o 



 

 

ontologické analýzy pravdy jako fenoménu, zatímco pojem fake-news již rozlišení pravdy a 

nepravdy předpokládá a pohybuje se tak na rovině ontické. Je ale třeba ocenit, že v práci je - 

byť poněkud problematicky - předvedeno též vlastní autorčino myšlení. 

 

 

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 kultivovaným jazykem. Citace nejsou v úplně standardním formátu 

(např. před číslem stránky má být čárka, ne tečka).  

 

 

IV. Otázky k obhajobě 

Otázky do diskuze (opt. dvě):  

Proč je řecký termín pro pravdu neskrytost, a nikoli odkrytost? Jaký je smysl onoho "ne-"? 

 

 

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