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Formální zpracování 
Jazykové vyjádření (dodržování pravopisné normy, 
stylistické schopnosti, zvládnutí odborných výrazů)

Zacházení s odbornou literaturou a prameny (citace, 
parafráze, odkazy, dodržení citačních norem)

Formální zpracování (jasnost tématu, rozčleněni textu, 
průvodní aparát, poznámky, přílohy, grafická úprava)

Metody práce

Vhodnost použitých metod

Využití výzkumných empirických metod

Využití praktických zkušeností
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Přístup autora k řešené problematice (samostatnost, 
iniciativa, spolupráce s vedoucím práce, originalita)

Naplnění cílů práce

Vyváženost teoretické a praktické části 
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Otázky a náměty k diskusi při obhajobě:

Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky):

Doporučení k obhajobě: doporučuji

Navrhovaná klasifikace: velmi dobře až výborně – podle výsledku obhajoby

Datum, podpis: 13.5.2012 doc. PhDr. R. Váňová,CSc.

1) Prosím vysvětlit pojem utrakvistická a katolická škola (v kontextu 16. století)
2)Prosím vysvětlit pojem „obecný koncept humanistické vzdělanosti“ (viz např. s.43).
3)Na s.47 pracuje autorka s pojmy: „stupeň osvojení latiny“, „ročník“, „třída“. Prosím uvést 
na pravou míru, příp. vysvětlit vzájemný vztah těchto pojmů.

DP je kultivovaným kompilátem starší, převážně však nejnovější literatury (seznam titulů je 
úctyhodný).Styl DP je  na „nehistoričku“ překvapivě erudovaný.Text je zasazen do 
dobového kulturního a nábožensko-politického kontextu, aniž by však autorka vyložila
podstatu utrakvismu, zejména jeho vztah ke katolictví a tím zdůvodnila uchopení DP jako 
srovnání 2 předbělohorských školských koncepcí (zmínka o Jednotě bratrské a luterství je 
víc než stručná- přitom Molnárova publikace uvedená v seznamu literatury skýtá hojnost 
informací).
Přes formální pečlivost se do textu vloudily pravopisné chyby, a to dokonce i v elementární 
shodě přísudku s podmětem.




