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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]
	dd1: [4]
	Text1: Adéla Procházková
	Text7: Bakalářská práce Adély Procházkové přináší originální náhled do oblasti tradiční skotské kultury a národní historie. Předmětem zkoumání je moderní společné dílo, tapisérie The Great Tapestry of Scotland z roku 2013. Cílem práce je, jak uvádí autorka, zvýšit povědomí o skotské národní identitě a skotské historii, stejně jako informovat o díle samotném. Sekundárním cílem je pak návrh jak je uplatnit ve výuce. Bakalářská práce má převážně deskriptivní charakter; autorka vymezuje termín skotská národní identita, jednu kapitolu věnuje skotské historii, poté se věnuje především popisu jednotlivých panelů tapisérie, které rozdělila do tematických celků.  
	Text2: An Unusual Approach to Scottish History as Seen in The Great Tapestry of Scotland
	Text3: PhDr. Mgr.et Mgr. Radek Vít, Ph.D. 
	Text4: 2016
	Text5: 40 stran
	Text8: Pokud by se podařilo vystavit tapisérii v Praze, jaká by měla být cílová skupina, která by o výstavě měla být primárně informována? Jakými podpůrnými aktivitami by mohla být výstava podpořena, aby se výrazně navýšila její sdělná hodnota? 
	Text9: 5.9. 2016
	Text6: Mgr. Jana Richterová, Ph.D. 
	dd4: [4]
	dd3: [3]
	dd5: [3]
	dd6: [3]
	Group1: Choice2
	Group2: Choice1
	Text10: Zajímavou součástí bakalářské práce jsou autentické rozhovory, které autorka uskutečnila s konkrétními realizátory tapisérie. V kapitole věnované skotské historii bohužel místy chybí datace, které by poněkud nesystematický výklad ozřejmily a zpřehlednily (např. s. 14: This meant that now we had a kingdom of Scots … De facto independence would not come until 1314 …). Stálo by za úvahu, zda výklad skotských dějin nevyložit z praktických důvodů v systematičtější konfrontaci s dějinami Anglie. Dělení do tematických celků se jeví jako velmi vhodný krok k analýze díla; např. kapitola Work and Style of Life přináší mnoho souvisejících poznatků a má zjevný edukativní přínos. V případě některých dalších kapitol je volba tematických celků diskutabilní (Culture, Inventions, Arts and Games). Pokud jde o druhý cíl práce, tedy uplatnění díla ve výuce, pak ačkoliv se autorka k této otázce explicitně nevyjadřuje, má zjevně na mysli vlastní anglofonní školské prostředí. Zmiňuje výuku historie, filozofie, ekonomie, sociální vědy, projektové vyučování. Skutečný plán vyučovací jednotky však práce neobsahuje. Závěrečná zmínka o tom, že by se tapisérie mohla uplatnit v českém školském systému, vyznívá velmi vágně a nerealisticky.Jazyková a formální úroveň práce je velmi dobrá; až na drobné nedostatky (členy, pravopis, výjimečné morfologické a syntaktické chyby, které lze přičíst spíše nepozornosti) práce splňuje standardní požadavky.  


