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1. Odborný kontext Orientace v pojednávané problematice, odborné zázemí a širší přehled o disciplíně, 

znalost a uplatnění odborné terminologie, reprezentativnost a aktuálnost použité 

odborné literatury, variabilita odborných zdrojů a schopnost jejich syntézy 

2. Výzkum Stanovení a splnění cílů, formulace hypotéz, vhodnost a relevance metod a 

zvolených postupů, jasnost formulace a interpretace závěrů práce 

3. Struktura a forma Přehlednost struktury, členění, řazení a proporčnost kapitol a oddílů, návaznost a 

provázanost textu, konzistentnost úpravy práce, odpovídající rozsah práce, 

poznámkový aparát, adekvátnost a provedení příloh, odpovídající úroveň citační 

praxe  4. Jazyková úroveň Celková úroveň jazykového projevu, přesnost, rozmanitost a čtivost formulací,

absence gramatických, lexikálních a pravopisných nedostatků, úroveň odborného 

stylu 

5. Věcná správnost a 

přesvědčivost 

Hloubka a kvalita provedených analýz, faktická, věcná a obsahová správnost,  

podloženost, aktuálnost přístupů, schopnost argumentace a kritického myšlení, 

schopnost náležitě formulovat a interpretovat zjištění 

6. Originalita Přínos práce, samostatnost zpracování, původnost myšlenek, kreativita a zaujetí 

danou problematikou, možnosti dalšího rozvíjení, celková náročnost a pracnost, 

potenciál práce (navázání na výzkum či aplikace jeho výstupů v praxi) 

Celkové zhodnocení práce (včetně kritických výhrad): 

1 Bodové hodnocení na škále 1-5 (5 bodů maximum), 0 bodů z jedné či více posuzovaných oblastí automaticky 

znamená, že práce není doporučena k obhajobě. 

vedoucího práce oponenta



Témata a náměty k diskusi při obhajobě: 

Práci tímto  
2

Datum: 

Podpis: 

2 Výsledná známka zahrnuje hodnocení posudku vedoucího práce, hodnocení posudku oponenta a hodnocení výkonu 

studenta v průběhu obhajoby. 

doporučuji nedoporučuji k obhajobě.


	Text1: Barbora Pavlíčková
	Text2: Writing Australia: The Motif of Journey through the Prism of Cultural Anthropology
	Text3: PhDr. Tereza Topolovská
	Text4: 2015
	Text5: 72 stran, bez příloh
	Text6: PhDr. Petr Chalupský, Ph.D.
	dd1: [5]
	dd2: [4]
	dd3: [4]
	dd4: [4]
	dd5: [4]
	dd6: [4]
	Text7: Diplomová práce Barbory Pavlíčkové je velmi dobrá jak po stránce obsahové, tak po stránce formální. Je třeba ocenit její jasnou a přehlednou strukturu, logickou a argumentační kohezi a koherenci i pestrou škálu použitých odborných zdrojů. Nejpřesvědčivěji vyznívá její teoretická část, která je tematicky komplexní a v dobrém slova smyslu informačně i fakticky vyčerpávající. Trochu méně propracovaně naopak působí část praktická, kde v některých podkapitolách (především 6.2 a 7.1) se téma cesty a cestování objevuje spíše sekundárně a nepřímo. Práci by také prospěl komplexnější a syntetičtější závěr. Drobné jazykové a gramatické nepřesnosti (např. užití členů, slovosled nepřímé otázky, užití pasivních tvarů sloves) trochu kazí celkový dobrý dojem ze čtení práce, není to ovšem zdaleka v takové míře, která by zásadnějším způsobem měla vliv na její konečné hodnocení.
	Text8: 1. Na str. 10 diplomantka uvádí, že "without journeying, there is no way to discover otherness". Následně dodává, že lidé na cestách poznávají různé krajiny, kultury, životní styly, atd. Rád bych se tedy zeptal, jak diplomantka chápe koncept cestování v argumentačním rámci své práce - jedná se pouze o cestování či putování fyzické, tedy v prostoru a čase? Je tento druh cestování/putování dostačující pro poznání takové jinakosti ("otherness"), jakou je kultura a chápání světa původních australských obyvatel pro příslušníka euroamerické civilizace?2. Diplomantka si pro svou práci vybrala velmi zajímavý, ale o to ambicioznější název "Writing Australia". Očekával bych proto, že závěr její práce nabídne komplexnější srovnání, jakým způsobem vybrané tři texty píší/přepisují/dopisují/opisují/popisují/atd. Austrálii, tj. jaký vztah mezi fikcí a realitou utvářejí či naopak narušují prostřednictvím své narace. Mohla by toto autorka doplnit v rámci své obhajoby?
	Text9: 14.5. 2015
	Group1: Choice2
	Group2: Choice3


