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Název práce: 
 
Evolúcia vs. stvorenie: kde leží pravda?  
 

 Práce je literární rešerší ve smyslu zveřejněných požadavků (pravidel). 
 Práce obsahuje navíc i vlastní výsledky. 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 
Cílem práce je (vzhledem k povolenému rozsahu) podat stručný přehled 
problematiky „evoluce vs. stvoření“ s orientací na podrobnou vnitřní strukturu a 
výchozí principy konceptů, označovaných zjednodušeně souhrnným termínem 
„kreacionismus“. 
 

Struktura (členění) práce: 
 
Práce je členěna standardně v souladu s pravidly na úvod, vlastní text, rozdělený 
tématicky do čtyř částí, závěr a citovanou literaturu. Povolený rozsah práce (40 
stran) byl využit beze zbytku. 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
Použil(a) autor(ka) v rešerši relevantní údaje z literárních zdrojů? 
 
Seznam literatury je nadstadardní (cca 120 citovaných pramenů); autorka cituje 
relevantní práce odpovídajícím způsobem. Kladně hodnotím i vhodné použití 
poznámkového aparátu. 
 

Pokud práce obsahuje (nadstandardně) i vlastní výsledky, jsou tyto výsledky 
adekvátním způsobem získány, zhodnoceny a diskutovány? 
 
Práce neobsahuje vlastní výsledky. 
 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková 
úroveň): 
 
Práce je bez obrazové dokumentace; formální úroveň zpracování, členění a celková 
úprava textu je velmi dobrá: práce je vhodně strukturována a psána příjemně čtivým 
jazykem. 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
 
Jedinou výtkou ze strany školitele je počáteční nedostatečná komunikace, jež 
vzbudila mé pochybnosti o schopnosti autorky organizovat si práci a zdárně ji v 
termínu dokončit. Přes tyto peripetie však byla práce v letním termínu odevzdána 
včas, a to v podobě téměř nevyžadující úpravy. Autorka tím mé pochyby zcela 
rozptýlila a vzhledem k níže řečenému jsem s výsledkem naprosto spokojen. 
Autorka beze všech pochyb splnila jak formální náležitosti kladené na BP, tak 
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konkrétní cíle práce. Oceňuji samostatnost při orientaci v literatuře a schopnost 
v diktovaném rozsahu 40 stran srozumitelně, výstižně a čtivě načrtnout situaci 
v tématu, které je značně „rozprostraněné“ a jemuž se obvykle bývá zvykem raději 
vyhýbat. Práci proto po uvážení všech okolností hodnotím jako výbornou. 
 

Otázky a připomínky oponenta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Návrh hodnocení školitele nebo oponenta (známka nebude součástí zveřejněných 
informací) 
 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis školitele/oponenta: 
 
 

 
Instrukce pro vyplnění: 

 Prosíme oponenty i školitele o co nejstručnější a nejvýstižnější komentáře k jednotlivým 
bodům (dodržujte rozsah), tučně vyznačené rubriky jsou povinnou součástí posudku. 

 Při posuzování je nutno zohlednit požadavky stanovené pro vypracování bakalářských prací – 
viz http://natur.cuni.cz/biologie/files/BZk-pravidla-11-12-2007.doc 

 Posudek se odevzdává (zasílá) v elektronické podobě na adresu filosof@natur.cuni.cz (pro 
účely zveřejnění na internetu), a dále podepsaný v 1 výtisku (jako součást protokolu o 
obhajobě) na sekretariát Katedry filosofie a dějin přírodních věd. 

http://natur.cuni.cz/biologie/files/BZk-pravidla-11-12-2007.doc

