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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 Práce je zralá a vychází z jednoznačně formulovaného cíle, který je ohlasem 
pochopení problému i postavení otázek, které z tohoto problému vyplývají.Čtenář je veden bez  
zbytečných odboček k jádru věci. Celek tak působí jako sevřený a vnitřně konzistentní, což je  
přednost, která nebývá u bakalářských prací častá.
 

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   

Slovní ohodnocení Práce ukazuje velmi výrazně, že ke zkoumané problematice má autor bytostný  
vztah. Jádrem zkoumání je problém češství a jeho reflexe. Za velmi podnětné považuji, že v době  
obecného pesimismu se autor snaží nalézt a namnoze i nalézá cesty, jak jít dál a o co se na této  
cestě opřít. Není to bezmyšlenkovitý optimismus, ale závěr plynoucí z nejhlubších národních tradic.  
Tři osobnosti, na jejich myšlenkové cestě práce stojí, mu k tomu pomáhají a jsou novou výzvou k  
promýšlení budoucnosti. Důležité je i to, že se práce opírá o promyšlenou četbu pramenů.



 

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   

Slovní ohodnocení Práce je v duchu zkoumaného tématu a odkazů předváděných myslitelů napsaná 
jasným, srozumitelným jazykem. Neslevuje však z odbornosti a terminologické preciznosti.  
Drobným problémem je, že autor nechal v práci řadu překlepů, nikoli však gramatických chyb.
Používání odkazů a citací je správné. Za klad práce považuji i to, že autor se za citace neschovává,  
ale skutečně je samostaně využívá pro řešení problémů.
 Domnívám se, že by bylo žádoucí, aby autor v rozvíjení motivů své práce pokračoval i v práci 
magisterské.

 

 

IV. Otázky k obhajobě
 Vytvořil jste určitou linii – Hus, Masaryk, Kohák. Jak do této lini patří či nepatří Komenský?
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