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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

X

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

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

Slovní ohodnocení: Usporádání práce má zretelnou vnitrní logiku. Zpusob zpracování je
velmi precizní.

II. Obsahová kritéria

1. Práce prokazuje porozumení autora problematice.
X

2. Opírá se o relevantní prameny a literaturu.

X

3. Adekvátním zpusobem s nimi pracuje.

X

4. Zpracování vykazuje rysy originality a vlastního prínosu.

X

5. Je obohacením problematiky vzhledem k interdisciplinárnímu

X

charakteru .s~dovaného oboru (ZSV).

azyl ova1 ena

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

X

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

X

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

X

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

Slovní ohodnocení: Diplomantka zvládla téma na základe zpracování rozsáhlé literatury.
Prokázala samostatný prístup k problematice, napríklad sledováním vlastního tématu
výchovy a vzdelání urozených dívek ve stredoveku.
III J k ' kr't .

Slovní ohodnocení: Diplomantka se vyjadruje velmi kultivovane. Odborné stránka projevuje
také na vysoké úrovni.



IV. Otázky k obhajobe
Na základe prostudování problematiky zhodnot'te úroven výchovy a vzdelávání
urozených žen vrcholného stredoveku u nás a v zahranicí na západ od ceského území.
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