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I. Formální kritéria                                                                               ano      zčásti      ne
1. Problematika a cíl práce jsou zformulovány a odpovídají zadání a

názvu práce.
x

2. Autor využívá relevantní prameny a literaturu     x

3. Metody využité autorem jsou adekvátní vzhledem k cíli práce a  
    tématu.

     x

4. Struktura práce je vyvážená a logická. Autor nic podstatného neopomenul
(zadání, obsah, úvod,  rozbor pramenů, pojednání, závěr, resumé v
češtině a cizím jazyce, rozsah)

     x

5. Závěr shrnuje dosažené poznatky.      x

Nejproblematičtější body v hodnocení okomentovat slovně:
 

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 

III. Jazyková kritéria
1. Práce je prosta gramatických a stylistických chyb. x

2. Práce je psána kultivovaným odborným jazykem za použití
správné terminologie.

     x

3. Student správně cituje.       x

5. Práci doplňují vhodné přílohy.          x

Slovní ohodnocení
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IV. Celkové hodnocení (slovně)  Diplomová práce PhDr. Petra Nezdařila je rozsahem 241
       stran, obsahem i úrovní zpracování o několik stupňů výše než průměrná diplomová práce
       obhajovaná na KDDD. Její autor se touto problematikou dlouhodobě zabývá, na obdobné
       téma obhájil rigorózní práci na FF UK. 

V. Otázky k obhajobě  Nakolik se předložená diplomová práce shoduje s obhájenou prací      
       rigorózní? Je si autor vědom určitých stylistických a formálních nedostatků práce, které
       jsou sice vzhledem k rozsahu práce podružné, ale "kazí dojem". A přitom bylo tak snadné
       je odstranit, kdyby práce v tomto rozsahu nebyla odevzdána na poslední chvíli.A konečně
       nemohu zcela souhlasit se závěrem závěru - o tom by se dalo při obhajobě diskutovat.

Navržená známka     výborně                
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