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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 má jasně vytýčený cíl a dobře ho naplňuje. Přesto, že pokrývá jen něklteré aspekty 
Rádlovy filosofie, působí kompaktním dojmem. Autorce jde zjevně o ty momenty Rádlovy 
filosofie, které mají co říci i dnešku. 
 
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   

Slovní ohodnocení  
Autorka pracuje s různou pramennou i sekundární literaturou, dokáže ji však dobře skloubit, 
což je znakem úspěšně zvládnutého tématu práce. Propojuje i různé aspekty Rádlovy filosofie 
s hlubším pochopením témat etických a politologických. Pro další rozvíjení tématu by jistě 
stálo za to, aby se zamýšlela hlouběji nad podobami a důvody určitých Rádlových zkreslení v 
jeho interpretacích významných osobností dějin filosofického myšlení. 
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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   
    tématu) doplňky textu (graf, tabulka, obrazové přílohy apod.) 

-----   

Slovní ohodnocení V práci je jen několik stylistických chyb a překlepů. Za nejpodstatnější 
považuji záměnu údivu za obdiv. Celkově je ale napsána kultivovaně. Ocenit je třeba i práci s 
citacemi, které používá ke skutečnému rozvíjení myšlenek, ne jen jakou pouhý nutný doplněk 
vlastního textu. 
 
 
 
IV. Otázky k obhajobě 
 
V čem vidíte přínost, ale i nedostatky Rádlova hodnocení Komenského? 
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