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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 posuzovaná práce náležitě zvládnutna. Cíl je jednoznačný a
smysluplný, struktura práce logická, metodický postup odpovídá stanovému cíli.
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 zvolila poměrně náročný cíl, a to prozkoumat pohled na život zvířete (a
vztah člověka a zvířete) z perspektivy filosofické a z pohledu třech abrhámovských

náboženství, především však z pohledu islámu. Zvolená tematika je v práci traktována
systematicky, s porozuměním sledovaným pramenům, s citem pro dané téma a též se
smysluplně formulovanými zdovodněními. Díky vhodnému uchopení problému se jí pak daří
poukazovat na tradovaná zjednodušení a odkrývat jemnější souvislosti v utváření konceptu
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: Závěrečná práce je psaná kultivovaným odborným jazykem bez podstatných
gramatických, stylistických či citačních nedostatků. Autorka zvládla potřebnou terminologii,
její vyjadřování je jasné a srozumitlené; práce působí celistvě po stránce obsahové, formální i
jazykové.
IV. Otázky k obhajobě
Otázky do diskuze (opt. dvě):
1) Jáká doporučení byste formulovala pro učitele společenských věd a filosofie, kteří by
zamýšleli tematizovat vztah člověka zvířete v rámci výuky religionistických a filosoficých
témat?
2) S jakými metodologickými obtížemi jste se setkala při analýze vztahu člověka ke
zvířatům?
Závěr: Závěrečná práce splňuje podmínky kladené na závěrečné práce v příslušném oboru.
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