
Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta
Katedra obcanské výchovy afilosofie

M. D. Rettigové 4, 116 39 Praha 1

Posudek vedoucího bakalárské práce

Jméno studenta: Hana VOLFOVÁ

Název práce: Multikulturní teorie. Vztah mezi etikou autenticity a koncepci multikulturalismu
v teorii Charlese Taylora.

Jméno vedoucího práce: PhDr. Zuzana KUBIŠOV Á

I. Formální kritéria ano zcásti ne

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

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

x
tématu.

3. Struktura práce je logická a odpovídá zvolenému tématu.

x

4. Záver shrnuje dosažené poznatky a formuluje prínos k rešení

Ix
I

problému.

I

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

II
I

X

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

Nejproblematictejší body v hodnocení okomentovat slovne

II. Obsahová kritéria ano zcásti ne

I 1. Práce prokazuje porozumení autora problematice. I
x!

2. Opírá se o relevantní prameny a literaturu.

I

I
x

I

3. Adekvátním zpusobem s nimi pracuje.
Ix

4. Zpracování vykazuje rysy originality a vlastního prínosu.
Ix

5. Je obohacením problematiky vzhledem k interdisciplinárnímu I

x
I

I

charakteru studovaného oboru (ZSV).

Nejproblematictejší body v hodnocení okomentovat slovne

Za jistý nedostatek práce lze považovat skutecnost, že autorka pracovala prevážne s do
ceštiny preloženými texty a neseznámila se stežejními Taylorovými díly (napr.Modern Social
lmaginaries, A Secular Age, Sources oj the Selj) ci texty dalších významných úcastníku
debaty mezi liberály a komunitaristy. Na druhé strane vzhledem k tématu práce (vztah mezi
etikou autenticity a koncepcí multikulturalismu v teorii Charlese Taylora) a vzhledem k tomu,
že se jedná o práci bakalárskou a nikoli diplomovou, lze použitou literaturu považovat za
dostatecnou.



III. Jazyková kritéria ano zcásti ne

1. Práce je bez gramatických a stylistických chyb. I
I

I X
I

2. Práce je psána kultivovaným odborným jazykem. Ix I

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

x
zabývá.

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

x
vlastní myšlenky.

!
I

I

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

..II

tematu) doplnky textu (graf, tabulka, obrazove pnlohy apod.)I

Nejproblematictejší body v hodnocení okomentovat slovne

V práci je na nekolika místech chybne použita interpunkce, ale vzhledem k minimální
cetnosti tohoto jevu se lze duvodne domnívat, že se jedná preklepy a nikoli o projev
neznalosti gramatiky.

IV. Doplnující poznámka

V. Otázky k obhajobe
• Jaký je Tayloruv vztah k tomu, co autorka v práci oznacuje za liberální

multikulturalismus?

• Jaký je vztah mezi dvema pojmy svobody u 1. Berlina a Taylorovými politikami
univerzalismu a diference?

Navržená známka
Bakalárskou práci Hany Volfové pokládám za kvalitní bakalárskou práci. která splnuje
požadavky kladené na tento typ textu. Práci doporucuji k obhajobe s hodnocením "výborne".
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