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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   

Nejproblematičtější body v hodnocení okomentovat slovně: Cíl práce je sice vymezen a jednotlivé  
kapitoly jej podle svých názvů naplňují, ale již úvodní kapitola, věnovaná srovnání života obou 
myslitelů, neplní dostatečně svoji úlohu, tj. ukázat proměny hodnoty individua. Je spíš sbírkou  
určitých zajímavostí, než skutečným východiskem pro další zkoumání. Kvalita práce se výrazně  
zlepšuje tam, kde se autorka opírá o přečtené prameny a skutečně se snaží problémy promýšlet.  
Závěr řadu myšlenek zjednodušuje a je postaven spíše na autorčině pocitu z obou autorů, než na 
pečlivém rozboru jejich filosofického snažení.
 



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).

   

Nejproblematičtější body v hodnocení okomentovat slovně: Je třeba ocenit snahu, s níž se autorka 
s problematikou, která je velmi těžká, doslova pere. To však způsobuje určitou nevyváženost, jak 
v místu, které věnuje jednotlivým otázkám, tak především v úrovní práce s textem. Své postoje opírá 
jednak o různá díla sekundární literatury, jednak o svá hodnocení založená spíše na vlastní životní  
zkušenosti.
 

 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 Práce má určité stylistické a gramatická  
nedostatky, občas je zřejmé, že autorka neprovedla dostatečnou korekturu, protože chybí části věty (  
zejména sloveso v přísudku). také použití odborné terminologie je občas nahrazováno pojmy 
z běžného jazyka, které však nemohou být tak přesné.
 

 IV. Doplňující poznámka . Studenta se pravidelně dostavovala na konzultace k práci.
 

 

 



V. Otázky k obhajobě
1. Co míníte vyjádřením, že Kierkegaard  a  Nietzsche  mají své existencialistické myšlení?
2. Vysvětlete své konstatování, že „Kierkegaard  velmi jemně vytvořil prostor pro 
postmodernu, ale Nietzsche byl téměř předvídavý a jeho filosofie nadčasová“
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