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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, záběr práce přesahuje možnosti BP, proto 
jsou některé části jen načrtnuty ve velkém zjednodušení (především poslední 6. kapitola 
existenciální a fenomenologická filosofie). 
 
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 
Práce prokazuje porozumění problematice času u uvedeného autora i v širším kontextu 
evropského myšlení, především odlišením chronologického a kairologického pojetí času. 
Zvýrazněním „okamžiku“ v myšlení S. Kierkegaarda se otevírají možnosti pro hlubší 
porozumění smyslu a povaze lidské existence, ne všechny však autorka využila. V následné 
rozpravě by bylo proto dobré promyslet význam „okamžiku“ vždy konkrétně v jednotlivých 
podobách existence. 
 
 
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 x   
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1. Práce je bez gramatických a stylistických chyb.  x  

vlastní myšlenky. 

5. Práce je vybavena vhodně (ve shodě s charakterem zvoleného   
    tématu) doplňky textu (graf, tabulka, obrazové přílohy apod.) 

   

Nejproblematičtější body v hodnocení okomentovat slovně 
V práci je několik málo překlepů. 
 
IV. Doplňující poznámka  
Práci doporučuji k obhajobě. 
 
 
V. Otázky k obhajobě 
1. Upřesněte, jak je to s „okamžikem“ v estetické, etické a náboženské existenci. 
2. Na str. 49 autorka uvádí, že „Životní pohyby (u Patočky) jsou vlastně určitá vývojová 
stadia jedince na jeho cestě životem.“  
V čem je spočívá odlišnost pojetí životních pohybů u Patočky například od konceptu 
vývojové psychologie? 
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