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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 hodnocení: Po formální stránce je práce uspokojivá. Metodologii je věnována 
samostatná kapitola, což je vzhledem k výzkumné sondě prováděné s informátory důležité. 
 
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 hodnocení: Pokud jde o teoretický přínos, práce je převážně kompilační. Literatury a 
dalších zdrojů k tématu je dnes nepřeberné množství; je dobré, že autorka oddělila odbornou 
literaturu od tzv. zdrojů analyzovaných materiálů a uvádí je v samostatných oddílech, neboť 
jejich odborná relevance je podstatně odlišná. 
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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       

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

   x   

Slovní hodnocení: Odborným jazykem na dobré úrovni se vyznačují zejména kompilační 
pasáže; autorčiny vlastní pasáže také usilují o tuto stylovou rovinu, ne vždy však jsou 
formulovány precizně – na některých místech si autorka poněkud odporuje. Ale celkově je na 
práci se zdroji potřeba ocenit jak jejich množství, tak skutečnost, že nepokrývají pouze 
evropské reálie na rozdíl od řady autorů, kteří pojednávají o tématu a jejichž dílo je 
europocentrické a přehlíží kulturní rozmanitost světa v této otázce.  
 
IV. Doplňující poznámka  
 
 
Posuzovaná závěrečná práce splňuje podmínky kladené na závěrečné práce v příslušném 
oboru, a proto ji doporučuji k obhajobě. 
 

V. Otázky k obhajobě 
 

1. Ve své práci traktujete téma jak z hlediska proměnlivosti v čase, tak v prostoru. Čím 
se oba rozměry proměnlivosti liší? 

2. Které poznatky, k nimž jste se dopracovala během psaní stati, vás nejvíc překvapily 
(protože jste je do té doby neznala) a které vaše předpoklady, s nimiž jste na začátku 
přistupovala k práci, se v její průběhu naopak potvrdily v souladu s Vaším úvodním 
očekáváním? 
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