
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE – PEDAGOGICKÁ FAKULTA

KATEDRA ŠKOLNÍ A SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKY

POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Autor 
práce 

Název práce

Oponent práce

Kritérium hodnocení Hodnocení 
1 – 10 bodů *)

1. Formulace cílů (cíle jsou jasně formulované a adekvátní typu 
a charakteru práce).

9

2. Prostředky k dosažení cílů (použité metody jsou vhodné vzhledem 
k cílům a dalším parametrům práce). 

8

3. Postup řešení (postup zpracování odpovídá zvoleným cílům a 
metodám práce, text je jasně a logicky strukturován). 

7

4. Splnění cílů (cíle práce byly splněny v přiměřeném rozsahu a na 
úrovni, která odpovídá charakteru práce).

7

5. Orientace autora v pojednávané problematice (práce odráží 
znalost relevantních pramenů a literatury).

9

6. Originalita zpracování (práce vykazuje prvky, které svědčí o 
tvůrčím zaujetí autora a o jeho samostatném uvažování o řešené 
problematice).

10

7. Obsahová náplň (volba obsahových prvků práce je relevantní, jsou 
postiženy jejich vzájemné vazby a souvislosti a obsah vytváří logický 
celek).

8

8. Úroveň jazykového projevu (pravopisná a stylistická úroveň 
odpovídá nárokům na bakalářskou práci, terminologie je korektní a 
jednotná).

9

9. Práce s informačními zdroji, dodržení formálních pravidel
(zdroje v přiměřeném množství jsou vhodně zvoleny a správně citovány 
a interpretovány; práce má náležitou úpravu a respektuje příslušné 
normy).

8

10. Přínos práce (výsledky práce mohou nalézt konkrétní smysluplné 
uplatnění v teorii či praxi daného oboru).

8

*) 1 bod vyjadřuje nejnižší možnou úroveň splnění daného kritéria, 10 bodů nejvyšší možnou úroveň

Otázky k obhajobě

Petr Sál

Filozofická východiska a etické principy ve vzdělávacím systému 

Doc. PhDr. Jiří Prokop, PhD.



Na str. 7 autor píše že filosofie je věda bez přesného zaměření. To 
si nejsem jistý, přece existuje vymezení či definice filosofie a její 
základní součásti s jejich definicemi. Možná si autor z definice 
vybral jen jedno slůvko a tím je pravděpodobně „spekulativní“ a 
tímto operuje? 
Kap. 4 – o učiteli je směsí mnoha tak trochu nesourodých citátů, 
v rozpravě bych očekával že autor rozebere učitele z pohledu 
filosofie „čtyř pilířů“, což bylo v předchozí kapitole.
Karl Otto Apel na str. 34 se píše s jedním p?  Proč nenapsal autor 
odkaz na tohoto autora?
Celkově jde o velmi zajímavou práci z oblasti filosofie výchovy, 
která je v jakémsi ještě nevybroušeném stavu. Vybral si i některé 
fenomény, které analyzoval (trochu nesourodé z pohledu úrovně 
závažnosti: etika – syndrom vyhoření)
Otázka: Kam by autor zařadil fil. vých - do pregraduální přípravy 
učitelů nebo do post …? A proč?  

Poznámky

Text je opravdu napsán „filosofickým“ jazykem, někdy se v něm 
hledají myšlenky trochu nepohodlně, např. 4 pilíře evropského 
myšlení jsou třemi a ten čtvrtý lze najít až po zpětném pročtení a 
to ještě velmi stěží. Snad to i na první pohled vypadá, že tím 
myslí autor, že dalším skvělým obdobím lidského rodu bylo 20. 
století? (kap. 3.4., tedy 4. pilíř)

Celkové hodnocení  Doporučuji k obhajobě.

Datum a podpis oponenta bakalářské práce:

20.4.2011         Doc. PhDr. Jiří Prokop, PhD.




