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1. Celková
charakteristika

Splnění zásad zpracování práce, adekvátnost titulu práce, naplnění stanoveného cíle, 
logická struktura práce, vyváženost a propojenost teoretické a praktické části 

2. Teoretická část Stanovení a splnění cílů, prezentace různých teoretických přístupů k řešení 
problému, jejich kritické posouzení a zvolení relevantní teoretické základny pro 
realizaci praktické části  

3. Praktická část Vhodnost a aplikace zvolené metodologie, jasnost formulace hypotéz, relevantní a 
srozumitelná argumentace a interpretace získaných výsledků, jasnost formulace 
závěrů práce 

4. Jazyková úroveň Gramatická správnost a komplexnost, slovní zásoba, koheze a koherence textu,
interpunkce a stylistické aspekty, celková úroveň jazykového projevu 

5. Struktura a forma Přehlednost struktury, členění, řazení a proporčnost kapitol a oddílů, konzistentnost
úpravy práce, odpovídající rozsah práce, adekvátnost a provedení příloh 

6. Práce s odbornou
literaturou

Kvalita, množství a relevance odborných zdrojů, kritický přístup ke zdrojům, 
odpovídající úroveň citační praxe 

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 

Datum: 

Podpis: 

2 Výsledná známka zahrnuje hodnocení posudku vedoucího práce, hodnocení posudku oponenta a hodnocení výkonu 
studenta v průběhu obhajoby. 

doporučuji nedoporučuji k obhajobě. 2

Celkové zhodnocení práce (včetně kritických výhrad): 


	dd2: [4]
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	Text1: Ja Kučera
	Text7: Bakalářská práce Jana Kučery se zabývá tématem věčného konfliktu mezi vnitřní etikou/morálkou jednotlivce a etikou/morálkou konsensuální či zvnitřněnou, tedy takovou, kterou na jednotlivce, nezřídka proti jeho vůli a v rozporu s jeho vnitřní, uvaluje většinové společenství jehož je (často nedobrovolným) členem. Teoretická část práce prezentuje vybrané (a typologicky) základní pojetí problematiky etiky a morálky z pohledu filozofického, teologického i vědeckého, praktická část se pak zaměřuje na ztvárnění tohoto tématu v románech 1984 George Orwella a Oranges Are Not the Only Fruit Jeanette Wintersonové.   Ačkoliv se jedná na první pohled o velmi odlišné příběhy, diplomant dokazuje, že právě ve zpracování daného tématu mezi nimi lze vysledovat mnohé společné rysy. Nesporným kladem práce je její ucelená a přehledná formální a organizační struktura - celá práce je velmi koherentní, její rozdělení do jednotlivých kapitol jasně odráží autorův myšlenkový postup i strukturu jeho argumentace. Vyzdvihnout je také třeba velmi slušnou jazykovou a lexikální stránku práce. Naopak o něco slabší je propojenost mezi teoretickou a praktickou částí, protože druhá zmiňovaná se hlavním tématem práce často zabývá nepřímo, spíše     
	Text2: The Clash of Innate vs. Consensual Ethics in George Orwell's 1984 and Jeanette Winterson's Oranges Are Not the Only Fruit
	Text3: PhDr. Petr Chalupský, Ph.D.
	Text4: 2015
	Text5: 35 stran, bez příloh
	Text8: Diplomant v práci opakovaně poznamenává, že na její ústřední otázku nelze najít jednoznačnou odpověď, s čímž lze v zásadě souhlasit. Přesto by asi nebylo od věci pokusit se o něco komplexnější pohled (prizmatem anglicky psané literatury). V obou v práci diskutovaných případech se jedná o extrémní situace, hlavní protagonista je spíše sympatickou (ač pasivní) obětí mašinerie více či méně zvráceného systému. Jak by ale pohled na danou tematiku vypadal v jiných případech, například deviantního nebo naopak obyčejného, konvenčního člověka ve standardním systému, případně deviantního člověka ve zvráceném systému? Mohl by diplomant v rámci své obhajoby s využitím jednoho až dvou relevantních titulů anglicky psané literatury 2. poloviny 20. století ukázat, jakým způsobem danou tematiku nahlížejí?    
	Text9: 31.8. 2015
	Text6: PhDr. Petr Chalupský, Ph.D.
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	Group2: Choice1
	Text10: implicitně a příliš spoléhá až na závěrečné shrnutí.


