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Problematika a cíl práce jsou zformulovány a odpovídají zadání a 

názvu práce. 

X     

Metody využité autorem jsou adekvátní vzhledem k cíli práce a 

tématu. 

 X    

Autor se opírá o relevantní prameny a literaturu. X     

Struktura práce je vyvážená a logická. X     

Zpracování vykazuje rysy originality a vlastního přínosu.  X    

Práce je prosta gramatických a stylistických chyb. X     

Práce je psána kultivovaným odborným jazykem za použití 

správné terminologie. 

X     

Autor správně cituje. X     

Autor nic podstatného neopomenul (obsah, úvod, závěr, seznam 

pramenů použité literatury, anotace v češtině a cizím jazyce, rozsah 

odpovídá zadání). 

X     

 

Celkové hodnocení (slovně) 

 

Autorka bakalářské práce zabývající se rozborem díla francouzského lékaře a filozofa Juliena 

Offraye de La Mettrieho přistoupila ke svému úkolu dobře připravena. Pečlivě prostudovala 

La Mettrieho spisy a seznámila se i s dalšími aspekty jeho života, rozvíjejícího se v epoše 

osvícenství. V bakalářské práci pak provedla rozbor dvou stěžejních děl tohoto filozofa a 

zabývala se jeho postoji k materialismu a ateismu.  

La Mettrieho názory vyložila podle mého názoru s velkým zaujetím i pochopením; domnívám 

se jen, že by bylo žádoucí ještě více zdůraznit roli Boerhaaveho impulzů. Myslím, že by 
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neškodilo vice a systematičtěji představit i polemické ohlasy na La Mettrieho dílo, vycházející 

z odlišného, ne-mechanického pojetí života.  

Z osudů La Mettrieho by čtenáře jistě také zaujalo obšírnější vylíčení jeho poměrně dlouhé 

„pruské“ etapy, jeho postavení na dvoře Friedricha II. a jeho náhledy na pruský stát. 

Práce je napsaná se zaujetím, přehledně a kultivovaným způsobem. 

 
Doporučuji – nedoporučuji k obhajobě  
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