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I. Formální kritéria                                                            ano      zčásti      ne 

1. Naplnění celkového záměru:  
- práce odpovídá svému zadání a obsahu 
- vymezení tématu je přiměřené a není příliš široké 

 X  

2. Metodické a systematické zvládnutí práce 
- text je strukturně a logicky uspořádán  
- práce je adekvátně zpracována 

 X  

3. Úvod a závěr 
- úvod řádně seznamuje s cílem a postupem práce, s 
dosavadním bádáním na dané téma a stěžejní literaturou 
- závěr náležitě shrnuje a hodnotí celou problematiku, 
formuluje přínos k řešení problému a vlastní stanoviska 

X X  

4. Autorka náležitě vypracovala všechny formální 
požadavky kladené na bakalářskou práci  
- zadání, prohlášení, obsah, úvod, pojednání, závěr, resumé v 
češtině a cizím jazyce 
- odpovídající počet stran 

X   

 
Slovní ohodnocení  
 
Autorka bakalářské práce do strany 24 pouze převyprávěla Descartovy Meditace. 
Tento krok je vhodný k vypracování vlastních poznámek nebo jako výchozí surovina, 
která by měla teprve následně sloužit pro sepsání dobře zpracované bakalářské práce 
z filosofie na základě sekundární literatury k tématu. To se však autorce zdařilo 
pouze na několika stranách; Meditace si může čtenář (školitel nebo oponent) přečíst 
sám. Nadto autorčino převyprávění – třebaže je předvedeno čtivou formou, se 
zaujetím a zajímavými postřehy – není v této části textu ani kriticky založené na 



stěžejní sekundární literatuře. Výjimku občas tvoří nějaký doplněk především z 
Rödova (Novověká filosofie I.) všeobecného shrnutí Descartova díla. 
Na stranách 25 až 33 autorka práce opět jen parafrázuje a shrnuje – bez použití 
sekundární literatury k tématu – dobovou diskusi mezi Descartem, Gassendim či 
Hobbesem tak, jak je traktována v českém překladu Meditací z roku 2003. Nicméně v 
diskusi s Gassendim je v autorčině práci alespoň 1x uveden cizojazyčný článek bez 
odkazu na stránkování (Warminsky, A. Spectre Shapes: "The Body of Descartes?"). 
Od strany 34 až do závěru na s. 37 autorka poukazuje na moderní interpretace, ale 
jako sekundární literaturu používá pouze Patočku (Tělo, společenství, jazyk, svět, II. 
Přednášku).   
Ukázky řádné práce se sekundární (cizojazyčnou) literaturou jsou představeny na 
stranáchh 15, 22, 23, 34 a 35; místy však bez odkazu na daný článek či příslušné 
stránkování v poznámkovém aparátu (například odkaz na Hatfieldův článek). 
 
 
II. Obsahová kritéria                                                             ano     zčásti      ne 

1. Práce prokazuje porozumění autora v dané problematice.  X  

2. Myšlenková soudržnost a souvislost textu: 
- je vyhovující  
- srozumitelnost argumentace a podloženost argumentů či 
myšlenek je adekvátní 

 X  

3. Práce se opírá o relevantní prameny a literaturu.  X  

4. Práce s literaturou: 
- v práci je zřetelně předvedeno, že studentka pracovala 
s odbornou literaturou a s myšlenkami jednotlivých autorů 
- autory uváděla (nejen odkazem na poznámku), srovnávala, 
parafrázovala a citovala 
- zřetelně rozlišovala své myšlenky od myšlenek jednotlivých 
autorů 

 X  

5. Bakalářská práce je filosofickým textem: 
- autorka prokázala fundovanou a analytickou práci s pojmy a 
myšlenkami 
- autorčina práce nespočívala jen v převyprávění daného 
tématu nebo pouhém poskládání hesel, parafrází či myšlenek 
- práce nebyla zatížena nepřiměřenou mírou historických, 
životopisných nebo jiných nefilosofických údajů  

 X  

 
 
 



 
III. Jazyková a grafická kritéria                                            ano     zčásti    ne 

1. Práce je bez gramatických a stylistických chyb nebo 
jiných nedostatků (překlepy, nedokončené věty atd.) 

X X  

2. Práce je psána kultivovaným a odborným jazykem X X  

3. Terminologické zpracování textu 
- fundované porozumění terminologie v oboru a daném tématu 
- vhodné používání terminologie a vysvětlování pojmů 

 X  

4. Odkazy, citace a poznámkový aparát 
- vyhovující práce s odkazy 
- dodržení a jednotnost citačních norem 
- náležitý poznámkový aparát 

 X  

5. Citování  
- míra citování je vyvážená 
- vhodná volba a výstižnost citací 

 X  

6. Grafická kritéria 
- grafická úprava (písmo, obsah, názvy kapitol, odstavce, 
řádkování atd.) je vyhovující 

X   

 
IV. Použitá literatura              ano    zčásti   ne 

1. kritický a vhodný výběr prvotní literatury a pramenů  X  

2. kritický a vhodný výběr druhotné literatury   X X 

3. práce s cizojazyčnou literaturou X X  

Slovní ohodnocení 
Na autorčině práci oceňuji, že pracovala s cizojazyčnou literaturou, především 
s anglickými články Wagnera a Wilsonové. Nicméně mnoho interpretačních pasáží 
k příkladu s voskem je ilustrativně představeno například v The Blackwell Guide to 
Descartes’ Meditations (Edited by Stephen Gaukroger). 
V podkladech pro vypracování bakalářské práce autorka uvedla sborník Kuneš a 
Glombíček (eds.): Cogito, ergo sum, Filosofia 2016; tento sborník ovšem v literatuře 
bakalářské práce chybí, což je škoda. 
 
 
 
Celkové hodnocení: 
 
Práci doporučuji k obhajobě:  ano  
 
Návrh hodnocení: E (dobře)  
 
 
 
 
 



 
Náměty k rozpravě: 
 
 

- Jak autorka rozumí Descartově následujícímu citátu: „Když jsem řekl, že tento 
výrok: já myslím, tedy jsem, je první a nejjistější ze všeho, co se komukoli 
naskýtá při správném filosofickém [nebo vědeckém – pozn. F. Grygar] 
postupu, nepopřel jsem tím, že je předtím třeba vědět, co je myšlení, co 
existence, co jistota …“ (Principy, s. 19; X)  

 
- Co pro Descarta znamená cogito?  

 
- Kdy mohu říci cogito, ergo sum v následujících situacích: procházím se se 

psem kolem rybníka, poslouchám u toho hudbu, jím sušenky a nakonec si 
připomínám příklad s voskem z Meditací.  

 
 
 
 
V Pardubicích dne: 25. května 2021          oponent: Mgr. Filip Grygar, Ph.D. 


