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

X

Nejproblematičtější body v hodnocení okomentovat slovně

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

Nejproblematičtější body v hodnocení okomentovat slovně

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 
    vlastní myšlenky.

X

5. Práce je vybavena vhodně (ve shodě s charakterem zvoleného  
    tématu) doplňky textu (graf, tabulka, obrazové přílohy apod.)
Nejproblematičtější body v hodnocení okomentovat slovně
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IV. Doplňující poznámka Posudek na bakalářskou práci kolegyně Hany Horákové „Péče o 
duši“

    Bakalářská práce kolegyně Hany Horákové je dokladem bytostného zaujetí největším 
problémem antického Řecka, tj. péčí o duši (epimeleia). Autorka pochopila souvislosti, 
vnořila se do podstaty, což je velmi dobrý základ pro studium pedagogiky, které je jejím 
cílem. Rozvrhla si práci tak, jak si to vyžaduje „věc sama“, tj. začíná péčí o duši jako lidským 
úkolem, popisuje přirozenost duše, explikuje tři rozměry péče o duši a vše vyúsťuje 
v konceptu paidei.  Zvlášť důležitý je ohled na souvislost s duchovní Evropou, kterou podtrhl 
Jan Patočka, jenž koncept epimelei opět přináší na filosofické pole současných diskusí. Práce 
je vyzrálá, velmi dobře pochopená, úsporná co do slov, směřující vždy k tomu, co je 
podstatné. Nejsou zde exkursy do popisných partií, jež mají úkol text pouze „natáhnout“, 
zvýšit počet stran. Autorka jde jen po hlavních liniích této problematiky, jako ten, kdo celou 
věc nemá jen prostudovanou, ale i osobně prožitou a zažitou. Jedná se v každém ohledu o 
práci neobvyklou, proto navrhuji její hodnocení :      v ý b o r n ě. 
    Použitá literatura naprosto odpovídá, po stránce formální nemám námitek, po stránce věcné 
je bakalářská práce neobyčejně vydařená, směřuje jen k tomu co je „in medias res“, což 
v těchto pracích je velmi řídkým úkazem.  Zajímavé jsou i souvislosti tématu 
s Heideggerovými myšlenkami.

V. Otázky k obhajobě : Jakou úlohu má dialog ve výchově dnes? 

Navržená známka   výborně                   
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