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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 x 
tématu. 

3. Struktura práce je logická a odpovídá zvolenému tématu. x 

4. Závěr shrnuje dosažené poznatky a formuluje přínos k řešení x 
problému. 

5. Autor nic podstatného neopomenul (zadání, obsah, úvod, x 
poj~dnání, závěr, resumé v češtině a cizím jazyce) 

, , 
Slovm ohodnocem Práce je po formalm stránce v pořadku a má všechny potřebné náležitosti 

II Obsahová kritéria 
1. Práce prokazuje porozumění autora problematice. x 

2. Opírá se o relevantní pral1leny a literaturu. x 

3. Adekvátním způsobem s nimi pracuje. x 

4. Zpracování vykazuje rysy originality a vlastního přínosu. x 

Slovní ohodnocení Práce se opírá především o prameny a vhodně s mmz pracuje. Problémem 
je nedostatek sekundární literatury jak v samotném textu, tak v závěrečné bibliografii. 

III J k 'kr·ť· . lazyl ova I erJa 

1. Práce je bez gramatických a stylistických chyb. x 

2. Práce je psána kultivovaným odborným jazykem. x I 
3. Student zvládl a rozumí terminologii oboru a tématu, jímž se x 
, zabývá. 

4. Student pracuje správně s odkazy a citacemi, odlišuje parafráze a x 
vlastní myšlenky. 

Slovní ohodnocení V práci je několik stylistických a gramatzckých chyb, zejména v psaní 
velkých písmen. Jde však spíše o překlepy, než neznalost. Odborné vyjadřování ukazuje 
autorovo porozumění problémům. 

Práci hodnotím jako zdařilou. 

IV. Otázky k obhajobě 
1. V čem spatřujete ovlivnění Wittgensteina pragmatismem? 

I 



2. Čím se liší Čapkovo pojetí pragmatismu od Jamese? 
3. Co ze zásad školství podle pragmatismu je uplatnitelné dnes? 

Navržená známka velmi dobře, popřípadě při úspěšné obhajobě i výborně 
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