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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
Práce nemá formální chyby, autorka postupuje cestou textové analýzy základních děl S. 
Kierkegaarda a kriticky s nimi pracuje. Používá hermeneutické metody k interpretaci. 
Vychází z pramenů, které potom vykládá s inspirací titulů literatury sekundární. Porovnává i 
možné významy a odlišné důrazy v interpretacích. Práce je dobře strukturovaná, první 
kapitola tvoří filosofická biografie autora s přihlédnutím k událostem a myšlenkovým 
inspiracím jeho díla, následují tři podoby existence a poslední je problematika svobody. 

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

Nejproblematičtější body v hodnocení okomentovat slovně
Po obsahové stránce je práce poměrně originálním a nikoli popisným a shrnujícím pokusem o 
analýzu Kierkegaardova pojetí lidské existence.  V textu autorka věnuje pozornost i ne zrovna 
tradičním oblastem interpretací: např. problematice pseudonymů, pod kterými autor psal a 
jejich významu vzhledem k bytostnému charakteru textů, na rozdíl od textů, které mají pouze 
hypotetických charakter, zmiňuje princip tzv. reduplikace jako kritéria opravdovosti, 
analyzuje pvoahu polemiky proti hegelovství ad.

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
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1. Práce je bez gramatických a stylistických chyb. 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
Jazykově je práce kultivovaná, v textu se nalézá jen výjiměčně překlepů a chyb (str. 12 
Heidegera (chybí g), Comus (místo Camus). V překladu ze slovenštiny na str. 14 zůstalo 
jedno slovo nepřeloženo „démonickost“ místo „démoničnost“.

IV. Doplňující poznámka 
Studentka zvládla těžkou filosofickou problematiku, pracuje vesměs s primární literaturou, 
pokouší se o porozumění tématu lidské existence s poměrně slušnou filosofickou erudií.

Práce splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci. Doporučuji ji k obhajobě.

V. Otázky k obhajobě
1. Význam okamžiku v Kierkegaardově koncepci člověka.
2. Co chápe Kierkegaard tvrzením, že jediným pravým učitelem je pro člověka Bůh?

Navržená známka: výborně
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