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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 Práce splňuje formální kritéria pro diplomovou práci. Drobný problém vidím v  
tom, že se poněkud neshoduje název a obsah práce protože postižení postmoderní doby tu není  
věnován samostatný prostor. 
 

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 vykazuje originální přístup ke zkoumané problematice. Autor volí jeden z  
možných přístupů a na jeho základě vybírá i vhodnou literaturu, o kterou se při vypracování pečlivě  
opírá, aby své představy mohl na jejím základě dále rozvíjet.
 

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   Práce je psána čtivě a zároveň odborně precizně. Také citační normy naplňuje  
správně. Na několika místech zde ale nalezneme gramatické chyby.
 

 

 

IV. Otázky k obhajobě
1. V čem vidíte základní rysy postmoderní doby?
2.Již Komenský stavěl proti Descartovi do popředí zájmu vychovatele celek, ale pro něj to byl 
jasně celek opřený o křesťanství. Kde tento celek vidíte v postmoderní době?
 

 

 

Navržená známka  

 výborně – velmi dobře podle průběhu obhajoby                   
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