
Posudek na bakalářskou práci Moniky Černé 

ŽIVOTNÍ HODNOTY  VYPLÝVAJÍCÍ Z DÍLA KOMENSKÉHO A JEJICH 

BIBLICKÉ PARALELY 

 

Graficko-formální a jazyková stránka 
Práce se velmi dobře čte, stylistická úroveň je vynikající. Splňuje i další formální požadavky 

(rozsah, způsob citací atd.). Občas se objevují drobné chyby a překlepy (např. chybná data na 

str. 10 a 25; chybějící autor u knihy v pozn. 13, která pak ani nefiguruje v seznamu literatury; 

nesrozumitelná citace v pozn. 108). 

 

Podklady: vhodnost pro téma a kvalita zpracování 
Autorka používá impozantní množství literatury, kterou, jak ukazuje v práci, má skutečně 

prostudovanou. To se projevuje v podrobném rozboru primárně zvolených Komenského děl, i 

v případných komentářích Komenského díla sekundární literaturou. 

 

Analytická, kritická, reflektující úroveň tvůrčího zpracování  práce 
Podle mého názoru, autorka pro svou bakalářskou práci „zvolila příliš velký koláč“, ale 

vyrovnala se s ním celkem se ctí. Na její práci je nutno ocenit především analytickou 

schopnost vybrat z Komenského díla 14 témat jakožto nosných životních hodnot. Biblické 

paralely k těmto hodnotám jsou pak pouze přidány jako příloha; čekal bych, že se k tomu 

autorka i nějak vyjádří, ale to evidentně převyšuje rozsah bakalářské práce; nabízí se otázka, 

zda autorka neměla určité hodnoty izolovat a více je v souvislosti s názvem práce rozvést. 

Čtvrtá kapitola práce sice působí vzhledem k její logice poněkud nedotaženě (nebo v případě 

pojednání o utrpení u některých autorů nepatřičně), ale přesto sympaticky. Autorčino zaujetí 

Komenským a jeho dílem jako jedním z možných řešení nemocí dnešní doby je třeba ocenit i 

přes to, že téma evidentně přesahuje její dané možnosti. 

 

Na základě výše uvedeného navrhuji tuto práci ohodnotit stupněm A-B. 
 

Otázky k obhajobě: 

1) Mohla byste na jednom konkrétním případě z Komenského díla ukázat použití metody 

indukce a dedukce, kterou ve své práci používáte? 

2) Můžete vzhledem ke Komenského dílu blíže rozvést alespoň jednu z biblických 

paralel? 

3) Běžný český absolvent ZŠ má Komenského zařazeného pod slogan „Učitel národů“. 

Jak byste ho charakterizovala co nejvystižněji Vy? 

 

Ladislav Heryán, Praha 25.5. 2011  


