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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 splňuje všechna formální kriteria. Nastiňuje základní problémy 
spojené s tématem práce a odkrývá, v čem jsou další možné posuny v uchopování zkoumané 
problematiky. Jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují.

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 Autor dokazuje, že rozumí zpracovávanému tématu. Dobře pracuje s  
pramennou literaturou, ale někdy se příliš opírá jen o práci F.Novotného Gymnasion. Drobné  
nedostatky jsou i v „Rešerši literatury“. Vzhledem k tomu, že jde o práci bakalářskou, nemusí  
být práce originální, přesto některé její části vykazují vlastní přínos autora.

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 používá správně odborné termíny, pečlivě pracuje s odkazy a 
citacemi, někdy se však autor dopouští drobných stylistických chyb. Jako velké pozitivum 
práce je třeba ohodnotit autorovu snahu o využívání cizojazyčné literatury a citací z Platona  
a Aristotela v řečtině.

IV. Otázky k obhajobě



   V cem vidíte důvody Platonova odlišení umění jako nápodoby nápodoby a umění jako 
uchopení kosmického řádu?
    Proč se Vám jeví Aristotelo chápání umění idealističtější než pojetí Platónovo?
Navržená známka      Výborně               
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