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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    

Autor pravidelně konzultoval s vedoucím práce x    

Celkové hodnocení (slovně) 

Téma bakalářské práce Laury Šimonové vznikalo ve vzájemné dohodě – jasný byl úmysl propojit 
oba autorčiny obory, francouzštinu a dějepis, a také snaha zpracovat téma týkající se osvícenství. 
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Autorka si samostatně vybrala v českém prostředí méně známého osvícence Juliena Offray de La 
Mettrie a jeho díla Člověk stroj a Člověk rostlina, čímž nutně vstoupila i do oblasti dějin myšlení a 
filozofie.  
 Po stránce formální je text zpracován poměrně kvalitně, včetně poznámkového aparátu. 
Postrádám ale přílohy – třeba i ilustrativní obrazové nebo textové ukázky, které by naznačovaly 
případné rozdíly originálu a překladu. 
 Po stránce obsahové lze říci, že struktura práce je vcelku přesvědčivá. Snad příliš velká 
pozornost je věnována La Mettrieho životopisu (který je zpracován, spíše na základě sekundární 
literatury, využít přímé prameny nebylo zatím možné), hlubší analýzu by zasluhovalo postavení 
autora v myšlenkovém světě ostatních osvícenců. Hlouběji by mohly být sledovány také odkazy na 
starší díla věnovaná lidské evoluci. Cením si toho, že se autorka pokouší pracovat i s originálními 
prameny, že neopomenula důležité paratexty (předmluvy, dedikace) v La Mettrieho textech a že se 
provedla i rozbor novodobé předmluvy k vydání La Mettrieho děl v padesátých letech 20. století.  

Otázky k obhajobě: Jak by autorka případně téma dále rozvíjela? Dokáže si představit 
studium ve francouzských archivech, které by umožnily postoupit hlouběji ve vysvětlení některých 
tajemnějších okamžiků La Mettrieho života?  

Mělo by smysl dále studovat další La Mettrieho díla? Seznámila se s nimi autorka? Existuje 
např. nějaká korespondence La Mettrieho? Nakolik byl La Mettrie svým dílem originální v kontextu 
své doby? 

Mělo by smysl sledovat, nakolik jsou La Mettrieho díla zastoupena v českých dobových 
knihovnách? Je jeho evoluční teorie vysvětlitelná jeho náboženskými postoji?  

Jak si L. Šimonová vysvětluje určité zapomenutí autora a naopak jeho aktualizaci za 
marxistického režimu? (Autorka postuluje, že to vysvětlí v závěru práce, ale tam to postrádám). 
Navazoval na něj přímo nějaký autor 18. či 19. století v českých zemích?  

Jak vnímá literární stránku La Mettrieho děl? Dokáže autorka zhodnotit kvalitu českého 
překladu?  

Jak by zhodnotila práci L. Noskové o La Mettriem? V textu vlastně chybí rozsáhlejší 
zhodnocení dosavadní literatury, co by k tomu autorka řekla? Jak vnímá dostupnou sekundární 
literaturu a vůbec obraz osvícenství v českém prostředí? Liší se pohled francouzských a českých 
badatelů? Autorka cituje spíš starší literaturu – opravdu se v současnosti ani ve Francii La Mettriem 
nikdo nezabývá? Liší se pohled literárních vědců a historiků?  

 
Práci doporučuji k obhajobě. 
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