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Disertační práce „Vliv theologicko-filosofického myšlení nejen v exaktních vědách“ 

vykazuje formální nedostatky, které neodpovídají normě ISO 690/2011 v následujících 

oblastech: 

1. Citování – Forma průběžných poznámek 

 

příklad z disertační práce:  

 

„Jedná se v zásadě o byrokratickou správu určitého paradigmatu1.“ 

 

dle ISO 690/2011: 

 

„Jedná se v zásadě o byrokratickou správu určitého paradigmatu.“2 

 

Chybně je v disertační práci uveden horní index na konci věty, který patří až za 

uvozovku. 

 

2. překlepy  

 

Samotná práce má rozsah 158 NS, prošla nezávislou korekturou, avšak objevují se v ní 

překlepy, které se v tomto rozsahu textu stávají. Avšak vedou k jistému snížení úrovně 

celé práce. 

 

Příklad z disertační práce: Thimaios – správně: Timaios.  

 

3. Vyjádření či použití pojmů, které nejsou v českém jazyce jasně ukotveny na 

základě překladu z cizího jazyka 

 

příklad z disertační práce (za lomítkem): angl.:  fractal geometry = fraktální geometrie/ 

fraktálová geometrie, nj.: die Begegnug = setkání/střetnutí. 

 

Podobné nejasnosti se týkají také řeckého jazyka, který je v práci uveden v kurzívě. 

 

příklad z disertační práce: ποίησις (viz Tichý, L. Slovník novozákonní řečtiny. Burget, 

Olomouc, 2001). Obecný úzus je bez jakékoliv punktace, tj. ποιησις.  

 

Na akademickém poli není jednotný směr v užívání řečtiny. Důležitost je přikládaná 

přídechům, neboť může dojít ke konfusi, ale i přesto zde není psaní jednotné. Zvolila 

jsem volbu, kdy jsem pracovala hlavně se slovníkem a následně se řídila přídechem. 

Přesto je vhodnější psát bez jakýchkoliv punktací a označení. 

 

                                                             
1 Komárek, S. Příroda a kultura. Academia, Praha, 2008, s. 142. 
2 Komárek, S. Příroda a kultura. Academia, Praha, 2008, s. 142. 
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4. Závěr 

 

Formální nedostatky disertační práce vedou k její roztříštěnosti a vyvolávají zdání 

chaosu. Zaměřením se na samotný obsah disertační práce než na formální stránku, vedlo 

k  nedostatečnému podchycení formálních chyb dle ISO 690/2011. Uvědomuji si, že tyto 

formální nedostatky vedou ke snížení úrovně samotné práce, přesto všechna citovaní a 

parafrázovaná slova jsou uvedena formou průběžných poznámek a je možné je 

zkontrolovat. 
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