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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  
 
V práci se prolíná dvojí strukturace výkladu: lineární výklad sledující časovou posloupnost 
Masarykova vývoje (viz kap. 2.1 a 2.2) a tematický výklad.   
 
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  
Autor propracoval interpretaci všech hlavních témat Masarykova myšlení. Vykazuje rozhled a 
schopnost porozumět hlubším souvislostem Masarykova díla. Některé jeho vlastní teze však 
nejsou dostatečně vyargumentované a mají tezovitý charakter, např. „v české společnosti 
mnohem důležitější roli hrál barokní katolicismus, o kterém mluvil Pekař“ (s.37). Zde není 
vysvětleno, proč měl v tomto pravdu Pekař, ne Masaryk, který hovořil o významu 
protestantismu. Některé autorovy aktualizační vývody jsou poněkud zarážející: „Masaryk by 
byl jistě nadšen, k jakému rozvoji došlo v oblasti kulturní a sociální politiky“ s.41. Míní se 
tím pravděpodobně současná česká společnost.Zároveň na s. 59 zaznívají stesky na stav 
současné politiky. „Masarykovy myšlenky se v tomto ohledu neujaly“ (ibid.).    
 
III. Jazyková kritéria 

1. Práce je bez gramatických a stylistických chyb. x   
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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.) 

     x   

Slovní ohodnocení 
 
Práce je napsaná kultivovaným a srozumitelným jazykem Občasný sklon ke generalizujícím 
hodnotícím soudům a preskriptivním větám typu „co by se mělo dělat“, např. „My si však 
musíme uvědomit, že jsme kulturně mnohem více spjati s německým středoevropským 
prostorem a neměli bychom zbytečně opouštět naši odvěkou orientaci“ (s.60) 
  
 
IV. Otázky k obhajobě 
 
V čem spočíval spor o smysl českých dějin, kdo se jej účastnil a jaké pozice v něm 
vykrystalizovaly? 
 
 Jaký byl Masarykův postoj k náboženství?  
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