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Technické parametry práce: 

Počet stránek textu (bez příloh): 77 
Počet stránek příloh: 2/1 příloha/ 
Počet titulů v seznamu literatury: 47 knižních titulů, 18 internetových zdrojů 

Formální zpracování 

Jazykové vyjádření (dodržování pravopisné normy, 

14 

stylistické schopnosti, zvládnutí odborných výrazů) I X L-____ ~ ______ ~ ______ ~ __ ~ 

Zacházení s odbornou literaturou a prameny (citace, 
parafráze, odkazy, dodržení citačních norem) lx 

Formální zpracování Uasnost tématu, rozčleněněni textu, 
průvodní aparát, poznámky, přílohy, grafická úprava) 

lx 

Metody práce 

Vhodnost použitých metod lx 

Využití výzkumných empirických metod 
I - I - I - I -

Využití praktických zkušeností I - I - I - I -

Obsahová kritéria a přínos práce 

Přístup autora k řešené problematice (samostatnost, 
I - I - I - I -

iniciativa, spolupráce s vedoucím práce, originalita) 

Naplnění cilů práce lx 
Vyváženost teoretické a praktické části 

I - I - I - I -

Návaznost kapitol a subkapitol lx 
I 

Dosažené výsledky, odborný vklad, použitelnost lx 
výsledků v praxi 



Vhodnost prezentace závěrů práce lx 

Otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 

Zvolené téma je aktuální a z hlediska úpravy vzdělávacích obsahů velice přínosné. Náměty 
k diskusi: 
Domíváte se, že současný stav společnosti z hlediska etického a morálního lze hodnotit jako 
krizový? Lze dohledat v dějinách lidstva období, které bychom mohli z tohoto hlediska 
hodnotit výrazně pozitivně? Můj náhled vychází z pocitu, že se o negativních jevech 
v současné době daleko více diskutuje a díky masmédiím jsou veřejnosti, někdy až 
v naturalistické podobě, hojně prezentovány. Znamená to však, že dříve byla situace výrazně 
jiná? Není současný stav vyvolán také dlouhodobější zkušeností s demokratickým 
uskupením, kde celá řada neagativních jevů není ukryta před zraky majoritní společnosti? 

Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky): 

Diplomová práce zcela odpovídá stanoveným požadavkům. Práce by mohla být doplněna 
empirickým šetřením, které by samozřejmě bylo přínosné pouze v dlouhodobějším náhledu. 

Doporučení k obhajobě: doporučuji/nedoporučuji 

Navrhovaná klasifikace: výborně 
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