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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 promyšleně strukturovaná a logicky uspořádaná. 

Autorka vychází především z pramenů, avšak v práci postrádám kritický odstup od dobových 

textů. Jde v podstatě o jakési převyprávění pramenného materiálu. Nepoužívá citátů, čtenář 

jen těžko odliší hodnocení převzatá ze sekundární literatury a autorčin názor. Komentáře 

autorka čerpá mnohdy nikoli z literatury filosofické, nýbrž právnické, zoologické atd.  

 

 

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 si vybrala nelehké téma a zpracovala je podle svých představ, především 

ve formě parafrází pasáží, týkajících se vztahu těla a duše, člověka a zvířete z vybraných 

filosofických textů. Používá k interpretacím především Kratochvíla a Rádla a často převezme 

jejich hodnocení, aniž se zamýšlí nad kontextem, v nichž hodnocení vznikala.  

 

 

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: V textu se objevují gramatické i stylistické chyby, jsou tam neopravené překlepy 

např. včele s Tomášem Akvinským, dvojí, starší i novější transkripce: kartesiánská a 

karteziánská metoda poznání. Na stránce 9 chybí poznámka 5.  

 

 

IV. Otázky k obhajobě 

Otázky do diskuze (opt. dvě):  

 

1. Jakou roli v úvahách o rozdílnosti zvířete a člověka u Descarta hraje svoboda? 

2. V jakém kontextu uvažuje Descartes o tom, zdali není bůh zlý démon? 

 

 

 

 

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