Posudek vedoucího bakalářské práce
Student/ka: Adriana Kuběnková
Název práce: Vztah člověka a zvířete v islámu
Vedoucí: doc. Mgr. David Rybák, Ph.D.

I. Formální kritéria

ano

zčásti

ne

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
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: Práce si klade za cíl projasnit vztah zvířete a člověka v islámu. Propojuje ve svém
rozvíjení tohoto úkolu filosofickou a religionistickou metodologii. Nejprve vyjasňuje zmíněný
vztah v celkovém rámci evropské tradice a všímá si paradoxu, že totiž lidství člověka a
zvířeckost zvířete nejsou dvěma oddělenými regiony, ale v tradici se vzájemně určují a
v rozličných určeních proplétají. Hlavní část práce je věnována této problematice uvnitř

islámské tradice. Dochází k tomu, že dominantním zřetelem v islámu je teocentrický, a sleduje
dále konvekventní transformace statutu animality.
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 kultivovaně, a především oceňuji (na dané úrovni studia)
konsekventní provedení argumentace.
IV. Otázky k obhajobě
Otázky do diskuze (opt. dvě):
Jaké předpoklady pro to, že vůle (Boží) se stává klíčovým horizontem smyslu (nejen)
islámské zkušenosti dokážete identifikovat?
Závěr: Závěrečná práce splňuje podmínky kladené na závěrečné práce v příslušném oboru.
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