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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  
    tématu.

   x

3. Struktura práce je logická a odpovídá zvolenému tématu.    x
4. Závěr shrnuje dosažené poznatky a formuluje přínos k řešení  
    problému.

   x

5. Autor nic podstatného neopomenul (zadání, obsah, úvod,  
    pojednání, závěr, resumé v češtině a cizím jazyce)

   x

Slovní ohodnocení Autorka si dobře zformulovala cíle své práce a pracovní hypotézy.  
Nedostatečně to však promítla do zpracování své bakalářské práce. Mezi jednotlivými  
podkapitolami často chybí logická souvislost, z textu není jasné, proč se tím či oním dílčím 
tématem zabývá a podkapitoly na sebe nenavazují

II. Obsahová kritéria
1. Práce prokazuje porozumění autora problematice. x
2. Opírá se o relevantní prameny a literaturu.    x
3. Adekvátním způsobem s nimi pracuje.    x
4. Zpracování vykazuje rysy originality a vlastního přínosu.    x
Slovní ohodnocení Práce na mnoha místech jen otrocky kopíruje literaturu, z níž autorka  
vychází. Jedná se zejména o kapitolu 2 –Filosofie sportu, kde je téměř jediným „pramenem“ 
práce prof.Hogenové, kterou autorka buď přímo cituje, nebo parafrázuje.Pozitivně je třeba 
hodnotit, že se snaží ukázat smysl sportu i v jiné, než komerční dimenzi.

III. Jazyková kritéria
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  
    zabývá.

    x

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

    x

Slovní ohodnocení Autorka se dopouští častých stylistických neobratností. Určitým 
problémem je i to, že ne vždy úplně  zvládá příslušnou filosofickou terminologii. Práce s  
citacemi a odkazy je na dobré úrovni

IV. Otázky k obhajobě
Pokuste se vlastními slovy vysvětlit smysl termínu areté a jeho vztah k termínu celek
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