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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 Cíl práce je nejen přesně zformulován, ale také prací naplněn. Autor používá  
metody postupně hlubšího a hlubšího pronikání do Shopenhauerova myšlení o člověku a udržuje tak  
nejen logickou strukturu, ale také filosofické řešení problému v běhu. 
  

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   

Slovní ohodnocení Vzhledem k tomu, že se autor Schopenhauerovou filosofií zabývá dlouhodobě 
( byla jí věnována již jeho úspěšně obhájená bakalářská práce) může nejen prokázat znalost  
pramenů, ale také s nimi samostatně, s vlastním porozuměním a přínosem k tématu, pracovat. Není  
časté, aby se autor již na této úrovni práce skutečně s tématem samostatně „pral“ a dospěl k  
vlastnímu pochopení myslitele, jemuž se věnuje.
 



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 Práce je napsána kvalitním odborným jazykem, zároveň je ale text na  
příhodných místech oživován i vhledy do krásné literatury, popřípadě vlastními autorovými  
„živými“ formulacemi, které dodávají textu čtivost a zajímavost. Práce s citáty a odkazy je rozsáhlá  
a přesná.
 

 

 

IV. Otázky k obhajobě
V čem vidíte rozdíl mezi sebevraždou a smrtí askety v Schopenhauerově pojetí?
Proč vnímá Schopenhauer tak ostře Hegela jako šarlatána?
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