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Zdůvodnění Vašeho hodnocení práce (zejména výhrad a kritických připomínek) rozepište podle níže uvedených 

kritérií. 
 

1. Je cíl práce (výzkumná otázka) jasně formulován a odpovídají mu závěry? Je práce vhodně strukturována? 

 

Ano, cíl je formulován v úvodu a závěry mu odpovídají. Snad mohlo být více zdůrazněno, že se jedná o vysvětlení 

Kusánského objevu prostřednictvím několika teorií sociologie vědy. Třeba z názvu to není patrné vůbec.   

 

 

 

2. Opírá se autor/ka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné texty? 

Množství literatury je nadstandardní, ale především: jedná se o dobře vybranou literaturu! 

 

 

 

3. Jaká je kvalita použitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, sběru a popisu) a metod jejich analýzy?  

4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autor/ka opírá závěry, k nimž dospěl/a? 

5. Jsou v práci autorova/autorčina  tvrzení a zjištění jasně odlišena od tvrzení a zjištění převzatých? 

 

 

 

6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí?      

 

Velmi dobrá, vhodné citace, poznámky pod čarou doplňují informace z textu. Téměř bez chyb. 

 

7. Jiné přednosti a/nebo nedostatky, které neodpovídají výše uvedeným kritériím (jsou-li jaké). 

 

Přece jen mi nepřijde příliš silná či přesvědčivá závěrečná teze práce, že Kusánovi chyběly k úspěchu jen výsledky 

(oceňuji ovšem, že se autor k takto jednoznačné tezi odvážil). Předpokládá se, že výsledek je něco jednoznačného, co 

buď je, nebo není. Ale co to je výsledek vědecké práce? To je přece dobově podmíněné. Dnes by jistě objev měřícího 

nástroje výsledkem byl. Na přelomu středověku a novověku byla ale situace pochopitelně jiná, protože měření nebylo 

součástí vědecké práce. Podobně: Proč by výsledkem měl být objev nové kosmologie, které by se mohla pokládat spíš 

za revoluční změnu paradigmatu, kterou z podstaty věci stará epocha nemůže pochopit. 

 Váhám také, jestli autor zřetelně vyjasnil, co považuje za úspěch, a co ne. Kusánus podle autora úspěšně 

rozvinul novou kosmologii, což je dokládáno tím, že z něj vycházel Koperník a Bruno. Dobrá, ale to bylo až později. 

Nebyl to úspěch typu Nobelova cena. Proč bych pak za úspěch neměl považovat i vážení, které se později také ujalo? 

 Mrzí mě, že autor se více nevěnoval pozoruhodné skutečnosti, že tento „revolucionář“ byl zároveň kardinálem 

a málem papežem. Máme zakořeněno, že průkopníci stáli proti církvi a najednou je to naopak. Jak se jeho úřad 

kombinoval s jeho objevy? To by mě zajímalo. 

 

 

8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 

 

 

 

Celkové hodnocení práce: 

 



 

 

Na práci je třeba ocenit především téma: originální a zároveň obtížné. Autor se musel seznámit s kusánovskou 

literaturou, která leží zcela mimo oblast sociologie. Pokud mohu soudit, tak do práce začlenil většinu toho, co se u nás o 

Kusánovi napsalo! Kromě toho autor s tématem konfrontoval hlavní postavy sociologie vědy, což si opět muselo 

vyžádat studium. To oceňuji! Argumentační postup práce je také pečlivý a přehledný. Z těchto důvodů navrhuji 

hodnotit práci jako vynikající.  
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