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Nad prumer Prumer Pod Prumer
Hodnocení tématu samého (bez ohledu na studenta)

Nakolikje téma práce aktuální?

X

Jak nárocné je téma na teoretické znalosti?

X

Jak nárocné je téma na praktické zkušenosti ci práci v
terénu?
Nakolik je dostupnost podkladových materiálu obtížná?

X

o nocem zpracovam ema u s u en em

Jak hluboce autor téma analyzoval?

X

Jak vhodne zvolil autor metody ve vztahu k tématu?

X

Jak zdarile autor zvolil cíl práce vzhledem k tématu?

X

Nakolik autor naplnil vytcený cíl práce?

X

Slovní hodnocení: Predložená diplomová práce je tematicky, položením otázky, velmi
nárocnou záležitostí. Platonská dše je problémem, jenž není dosud úplne jasný filosofické
obci, o tom mnohé napsal sám Jan Patocka. Jedná se o velmi závažné téma a velmi obtížné
téma.
Hd "t t td t

Slovní hodnocení: Téma je velmi obtížné, je zde zapotrebí sledovat i to, jak se platónská duše
promenovala napr. u novoplatoniku, pozdeji u samého Augustina, abychom si povšimli
aspektualit, na které prišli tito následovníci, protože i nám, dnešním ctenárum, mnohé duležité
souvislosti unikají. Kolegyne ovšem v této práci projevila nevšední zájem a intence k hloubce
je zde naprosto jednoznacne prítomna, což je nutné pochválit.

b h't kto nocem s ru ury a o sa u prace

Nakolikje struktura práce logická a prehledná?

X

Nakolik využívá autor aktuálních a vhodných pramenu?

X

Nakolik dostatecne a funkcne vybavil autor práci daty, tabulkami, grafy, prílohami apod.?Nakolikjsou závery práce jasné a primerené?

X

Nakolik prinášÍ autor vlastní názor a príspevek k tématu?

XHd

Slovní hodnocení:

Hodnocení formy a stylu práce

Jakáje formální úprava práce?

X

Pracuje autor správne s odkazy a citacemi?

X

Jaká je stylistická úroven práce?

X



Slovní hodnocení:Až na drobné stylistické chybicky, je práce po formalin stránce naprosto
uspokojující.

Další hodnocení ci pripomínky a otázky k obhalobe:
Otázka: Jak Sókratés ve "Faidónovi" zduvodnuje a vysvetluje nesmrtelnost duše?
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