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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: Autor metodicky postupuje stejně jako Zdeněk Nejedlý ve své monografii o 

T.G.Masarykovi (dosud největší monografie) - zabývá se okolnostmi dětství. Proč potom 

nevyužil zmíněné monumentální dílo? Nezmiňuje debatu o smyslu českých dějin, která je 

zásadní pro různé interpretace Masaryka i v dnešní době.  

 

 

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: Na s. 28n. se tvrdí, že Masaryk založil své pojetí humanity na náboženství. Je to 

snad jeden z možných výkladů, nicméně je mnoho argumentů, že to tak docela není, resp. že je 

třeba opatrně zvážit Masarykovo pojetí náboženství, které není konfesijní. Palacký, Havlíček, 

které Masaryk uznává jako nositele ideálu humanitního, své pojetí na náboženství 

nezakládají. Pokud by to bylo, jak tvrdí autor, má pravdu Josef Pekař, který namítal 

Masarykovi ve sporu o smysl českých dějin, že nepodloženě přičítá staré křesťanské ideály 

husitů a Jednoty bratrské Dobrovskému, Havlíčkovi, aj. Věta "Proto byl potřeba nový 

systém, a to založený na jednotlivcích, neboli demokratický.", s. 52, vyvolává dojem, že 

Masaryk chápal demokracii pouze jako soubor individuí. To je problematické tvrzení.    

 

 

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 napsaná kultivovaným jazykem bez stylistických chyb. Práce má 

charakter, který nevyžaduje další doplňky, proto 5. nehodnotním.   

 

 

IV. Otázky k obhajobě 

Otázky do diskuze (opt. dvě):  

Jaké je Masarykovo pojetí náboženství? 

Je demokracie dle Masaryka systémem založeným na souboru individuí nebo Masaryk 

naopak zdůrazňuje roli kolektivních identit jako národ?  

 

 

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