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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: Práce má všechny potřebné náležitosti, je logicky strukturovaná. Autor vychází 

především ze studia pramenné literatury a adekvátních titulů literatury sekundární. I když 

v kontrolním systému vyšlo 19% shodných textů, jde výhradně o poctivě citovanou literaturu. 

Autor respektuje pravidla stanovená pro tento typ prací. Pracuje s relativně obsáhlou 

především filosofickou sekundární literaturou a kriticky autory srovnává.   

 

 

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: Hlavními tématy práce jsou moderní člověk ocitající se ve stavu morální a 

náboženské krize, otázky po povaze lidství a podílu rozumu a citu na utváření morálního  

vědomí a rozhodování člověka. Autor se zabývá vztahem víry, vědy a rozumu jak je chápe 

Masaryk, souvislostí mezi mravností a vzdělaností a problematikou Masarykových úvah o 

povaze dějin a dějinnosti, především z Ideálů humanitních. Některé závažné problémy - např. 

problematika demokracie je zde jenom naznačena, stejně jako problém vztahu politiky a 

mravnosti, problém národa a jeho význam pro dějinné směřování. Hloubka pojednání 

problémů je adekvátní možnostem bakalářské práce. Oceňuji snahu autora koncentrovat 

pozornost na problematiku člověka, ale nepodlehnout pokušení existenciálních interpretací 

Masaryka.  

 

 

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. 

 

 

IV. Otázky k obhajobě 

Otázky do diskuze (opt. dvě):  

Jaké je Masarykovo pojetí vztahu náboženství a mravnosti?  

Jak se Masaryk kriticky vyrovnává s myšlenkou determinismu v dějinách? 

 

 

 

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