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1. Obsah a struktura práce 

Pragmatismus v oblasti edukace je tématem, které nezastaralo. Lze o něm prohlásit, že patří 

do klasických přístupů věd o vzdělávání, zvláště ve vztahu k povaze učení a normativní 

debatě o smyslu vzdělávání. Z hlediska odborného zaměření pracoviště je volba tématu 

posuzované práce vhodná. Dále ji je možné schvalovat s ohledem na realistickou definici 

řešeného problému (cíle práce), který není ani dobře známý, ani banální; naopak vybízí 

k tvůrčím přístupům opřeným o relevantní literaturu.  

Rozsah práce je skromnější, ale jistě nevybočuje z očekávaného standardu. Rozdělení do čtyř 

hlavních kapitol je logické. Jednotlivé celky jsou pak pojaty a řazeny tak, že umožňují určitou 

gradaci textu.  

 

2. Odborná úroveň 

Ve vztahu k podobným závěrečným pracím lze vždy v nějaké míře úspěšně použít argument, 

že mohly poskytnout hlubší vhled do problematiky a propracovanější závěry. Současně při 

uplatnění realistického pohledu je třeba počítat s náročností diskutované problematiky a 

oceňovat všechny podnětné příspěvky postavené na samostatném úsudku. Zde má předložená 

práce jistě co nabídnout. To ale nic nemění na skutečnosti, že v textu má navrch faktografický 

přístup nad zobecňováním nebo srovnáváním a podrobným hodnocením probíraného. To ale 

není nutné chápat jako nedostatek. Spíše bych se pozastavil nad ne vždy bezezbytku využitou 

příležitostí provazovat vzájemně jednotlivé pasáže textu a občasnou přítomností 

postradatelných informací, které práci do určité míry rozmělňují (to se týká především 1. 

kapitoly) nebo usnadňují sklouzávání k částečně zjednodušujícím závěrům (např. 

k politickému rozměru Rortyho díla).  

Věřím, že povaha práce vypovídá o nemalém množství do ní vložené práce. Svou cenu má 

třeba již jen podrobně uvedený vhled do klíčového Lindemanova spisu, který je poutavě 

představen jako stále inspirativní.  

 



3. Práce s literaturou 

Práce s literaturou je na velmi dobré úrovni. Práce se opírá o dostatečné množství kvalitních 

titulů, ať už české nebo zahraniční provenience. Na s. 41 je odkazován zdroj Singule (2000), 

který ovšem v Soupisu bibliografických citací chybí.  

 

4. Grafické zpracování 

Práce má podobu souvislého textu, jehož grafická podoba je jednotná a bez závad. 

 

5. Jazyková úroveň 

Jazyková úroveň je v zásadě v pořádku. Místy se vyskytují poněkud nepřesné a možná až 

těžkopádnější formulace, za nimiž lze ovšem dobře identifikovat směr zamýšlené 

argumentace. Občas se objevují menší problémy s interpunkcí (s. 21, 36) a stylistikou (s. 10, 

38, 2. věta), popř. skloňováním Rortyho jména (s. 18) či drobné překlepy (s. 6).  

 

6. Podněty k rozpravě 

Nakolik živá je dnes polemika s pragmatismem, s níž přišla Arendtová a která je v práci 

probírána ve 2. kapitole?  

 

7. Závěrečné zhodnocení práce 

V práci se přinejmenším částečně podařilo dosáhnout stanoveného cíle. Tam, kde řešení není 

explicitní, je možné najít jeho náznak.  

Doporučuji k obhajobě s návrhem hodnocení velmi dobře. 

 

 

10. 6. 2015        PhDr. Martin Kopecký, Ph.D. 


