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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 má všechny náležitosti, struktura je logická, nicméně autor i přes upozornění vedoucí 
práce zahrnul do textu Hawkinse, jehož scientistické zaměření nekoresponduje s probíranou 
problematikou. Naopak nevytěžil možnosti, které téma skýtá, například souvislost 
Augustinova pojetí prožívaného času s časových charakterem vnímání u Husserla.

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
Slabinu práce představuje převaha popisného textu nad pasážemi analytickými a kritickými. 
Autor hojně cituje, ale s citáty již dále nepracuje, jakoby ony samy byly argumentem. V 
kapitole o Plótinovi cituje pouze jediný titul, navíc nikoli pramenné, ale sekundární literatury, 
i když prameny jsou seznamu literatury obsaženy. 

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  
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1. Práce je bez gramatických a stylistických chyb. x
    tématu) doplňky textu (graf, tabulka, obrazové přílohy apod.)
Nejproblematičtější body v hodnocení okomentovat slovně

Slabinou práce  je řada gramatických chyb (str. 6 „Einsteinovi teorie realtivity, str. 8 a další 
str.: Říman s malým,“ř“ a další, chyby ve jménech Imannuel Kant místo Immanuel K. apod.), 
stylistické prohřešky (str.20, 21, 24).

IV. Doplňující poznámka 
Práci doporučuji k obhajobě.

V. Otázky k obhajobě
1. Upřesněte, vůči komu se Augustinus ve své úvaze o času kriticky vymezuje?
2. Augustinus v díle O obci Boží zakládá nové, křesťanské pojetí dějin? Co je charakteristické 
pro toto pojetí?
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