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1. Formální kritéria

1. Cíl práce je zformulován a odpovídá zadání a názvu práce.

2. Metody 'využité autorem jsou adekvátní vzhledem k cíli práce a
I tématu.

13. Struktura práce je logická a odpovídá zvolenému tématu.

ano zcásti ne

X

X

X

4. Záver shrnuje dosažené poznatky a formuluje prínos k rešení
!

I

XIproblému.
I

5. Autor nic podstatného neopomenul (zadání, obsah, úvod,

I

I

I

X
pojednání, záver, resumé v ceštine a cizím jazyce)

iI

Slovní ohodnocení

Cíl práce je :::formulovánv poslední vete autorcina Úvodu (s. 8) a odpovídá ~olenému
tématu. Tématu a cíli práce je adekvární i zpúsob :::pracování, tj. rejleJ..:tujícívýklad

filosoficko-politické koncepce Ch. Taylora. Struktura práce je :::volenalogicky a pFehledne.
r1utorcinaformulace Záveru práce má místy receptivní charakter vzhledem k Úvodu aje
škoda, že v nem autorka neformuluje odpoved na" cílove" sranovenou otá:::kuexplicitne.

II. Obsahová kritéria

11. Práce prokazuje porozumení autora problematice. X
I

:2. Opírá se o relevantní prameny a literaturu. X

13. Adekvátním zpusobem s nimi pracuje. X

14. Zpracování vykazuje rysy originality a vlastního prínosu. X

i 5. Je obohacením problematiky vzhledem k interdisciplinárnímu X

I charakteru studovaného oboru (ZSV).
Slovní ohodnocení

Práce svedcí o autorcine schopnosti kultivovane a reflektujícím :::pzisobempre:::entovat
koncepci .,politiky rcnání" Ch. Taylora a referovat východiska, :::nichž vychá:d. Na druhé
strane ale text práce a ani její záver neobsahuje formulace autorciných vlastní ná:::oru,
stanovisek, zhodnocení, argumentaci "pro a proti" apod.



.azyl ova ltena

1. Práce je bez gramatických a stylistických chyb.

X
I

2. Práce je psána kultivovaným odborným jazykem.

X
I

3. Student zvládl a rozumí terminologii oboru a tématu, jímž se
I

X
Izabývá. 4. Student pracuje správne s odkazy a citacemi, odlišuje parafráze a I

X I

Ivlastní myšlenky.

I
II

II

I

5. Práce je vybavena vhodne (ve shode s charakterem zvoleného I
I

tématu) doplnky textu (graf, tabulka, obrazové prílohy apod.)
II:

IIII J k 'kr'"

Slovní ohodnocení

V=hledem k charakteru práce není hodnocena položka 5., nebot je v tematizaci aUfOrkou
sledovaných souvistí irelevantní.

IV. Otázky k obhajobe

1. Jak byste explicitne formulovala odpoved na otázku pruniku pojetí autenticity
do koncepce multikulturalismu uCh. Taylora?

2. V cem autorka spatruje koherenci politik], univerzalismu a politiky diference a v
cem mohou spocívat jejich limity?

Navržená známka

Práce je kvalitní a vypovídá o autorcine zvládnutí nároku kladených na zpracování
bakalárské práce. NavThuji hodnocení stupnem výborne.
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