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I. Formální kritéria                                                                              ano      zčásti      ne
1. Cíl práce je zformulován a odpovídá zadání a názvu práce. x
2. Metody využité autorem jsou adekvátní vzhledem k cíli práce a  
    tématu.

x

3. Struktura práce je logická a odpovídá zvolenému tématu. x
4. Závěr shrnuje dosažené poznatky a formuluje přínos k řešení  
    problému.

x

5. Autor nic podstatného neopomenul (zadání, obsah, úvod,  
    pojednání, závěr, resumé v češtině a cizím jazyce)

x

Slovní ohodnocení 

V práci chybí zadání a resumé, studentka místo toho zařadila pětiřádkovou anotaci.

II. Obsahová kritéria
1. Práce prokazuje porozumění autora problematice. x
2. Opírá se o relevantní prameny a literaturu. x
3. Adekvátním způsobem s nimi pracuje. x
4. Zpracování vykazuje rysy originality a vlastního přínosu. x
5. Je obohacením problematiky vzhledem k interdisciplinárnímu  
    charakteru studovaného oboru (ZSV).

x

Slovní ohodnocení 

Filosoficky je práce velmi dobře koncipovaná, má logickou strukturu, studentka velmi dobře 
formulovala řešené problémy, pečlivě analyzovala primární texty a vytěžila maximum z textů 
sekundárních. Zformulovala kultivovaným způsobem řadu Descartových metodických kroků 
a důkazů, dovede je zhodnotit i kriticky posoudit. Práce naznačuje též základní rysy 
novodobého kartezianismu.

III. Jazyková kritéria
1. Práce je bez gramatických a stylistických chyb. x
2. Práce je psána kultivovaným odborným jazykem. x
3. Student zvládl a rozumí terminologii oboru a tématu, jímž se  
    zabývá.

x

4. Student pracuje správně s odkazy a citacemi, odlišuje parafráze a x

Slovní ohodnocení

Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta
Katedra občanské výchovy a filosofie

M. D. Rettigové 4, 116 39 Praha 1



Práce není zcela prosta gramatických chyb (chybějící čárky str. 15, 17 ad. ), vyskytuje se zde 
několik chyb stylistických (tyto díla – str. 4, tyto pravidla – str. 28), některé citace začínají 
malým písmenem a končí tečkou.
Vzhledem k obsahové kvalitě práce a výjimečném výskytu chyb v textu nenavrhuji snížení 
známky.

Práci doporučuji k obhajobě.

IV. Otázky k obhajobě
1. Odlište význam pojmů užitých v práci: údiv, skepse a pochybnost, a charakterizujte 

jejich význam pro vznik a vývoj filosofického myšlení.
2. Jaký je podle Descarta vztah ideje a objektivně reálné věci?
3. Jaké jsou vrozené ideje a jaký je jejich význam pro poznání?

Navržená známka:
Vzhledem k obsahové úrovni práce a v případě kvalitní obhajoby navrhuji výborně.
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