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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 je velmi promyšlená, s jasně vymezeným a naplněným cílem. Je po této  
stránce velmi zralá a pro čtenáře logická. Závěr skutečně shrnuje dosažené poznatky a ukazuje  
vlastní autorův přínos.
 

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.

 x   

Slovní ohodnocení . Vysoce je třeba hodnotit zaujetí autora pro zkoumanou problematiku a široký  
rozhled, který je patrný i na šíři a samostatné práci se sekundární i pramennou literaturou. Za  



velice pozitivní považuji i interdisciplinární uchopení tématu práce.
 

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   

Slovní ohodnocení. Jazyk práce je velmi kultivovaný a vykazuje i vysokou odbornou úroveň.  
Podstatné je to i proto, že autor pro vytváření správného náhledu používá texty z velmi rozmanitých  
období a velmi myšlenkově různorodých autorů, takže musí  pečlivě s termíny pracovat.
 

 

 

IV. Otázky k obhajobě:
Proč se podle Vašeho mínění Descartes vzdává původní formulace „Myslím, cítím a 
chci, tedy jsem“ a proč je naopak u Komenského cítění a chtění branou ke světu?
Proč jste nevyužil pro porovnání Descarta a Komenského Patočkovy Komeniologické 
studie?
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