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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
Formulace cíle práce je problematická a rozporuplná: „Proměny hodnot individua jsou 
přirozeným vývojem člověka“. A zároveň se říká, že Kierkegaard a Nietzsche prokázali 
odvahu při pokusu změnit „vnitřní systém jedince“, tj. usilovali o něco nesamozřejmého a 
„nepřirozeného“. Tím je zpochybněna první věta.     
 

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 

Práce vykazuje řadu projevů základního neporozumění. Např. že hlavním Nietzscheho 
tématem je křesťanství (s. 7), nebo že Nietzsche a Kierkegaard potřebují „vzor či modlu“a pro 
Kierkegaarda jí je Bůh (Bůh je mu modla, sic!), pro Nietzscheho jí je antika, v níž se dle 
autorky „více než rozum používal instinkt“ (s. 14). „Jedním z charakteristických prvků 
postmoderní doby je snaha o nalezení harmonie ve světě“ (s. 36), atd.   

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
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1. Práce je bez gramatických a stylistických chyb. X
    vlastní myšlenky.
5. Práce je vybavena vhodně (ve shodě s charakterem zvoleného  
    tématu) doplňky textu (graf, tabulka, obrazové přílohy apod.)

   X

Slovní ohodnocení
Je tu mnoho formulací, které působí až skurilně: „Nietzsche si dovolil kritizovat velkého 
filozofa a tím je právě Sokrates“ (s. 14), „Kierkegaard se věnuje zoufalství, protože v něm žil 
poměrně celý život. Jeho otec byl zoufalý člověk“, „Nicméně otec...si služebnou vzal i přes 
své výčitky. Žena však zůstala služebnou i po svatbě...“(s.17), „Kierkegaard byl velice 
komplikovaná osoba. Do života si stavěl z mého pohledu zbytečné překážky, ale díky tomu se 
z něj stal velký filosof“ (s. 32), atd.       
Neopravené překlepy, např. Keirkegaard (s. 7), Deluze (s.37), atd.  

IV. Otázky k obhajobě

Jak Nietzsche hodnotí antiku v různých jejích obdobích?

Co je to Nietzscheho „vůle k moci“ a jakou roli hraje tento pojem v jeho koncepci 
nadčlověka?    

Navržená známka                     

Pokud autorka uspokojivě odpoví na předložené otázky, dá se uvažovat o známce 3. 

Datum                         

21.8. 2012
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