
 
Posudek oponenta bakalářské práce 

 
Jméno studenta: Daniel Mach 
 
Název práce: Vztah morálky a práva v postavení učitele v demokratické společnosti. 
 
Jméno vedoucího práce: PhDr. Věra Jirásková, PhD. 
                               
I. Formální kritéria                                                                               ano      zčásti      ne 

1. Cíl práce je zformulován a odpovídá zadání a názvu práce. X   

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

        X   

3. Struktura práce je logická a odpovídá zvolenému tématu.      X   

4. Závěr shrnuje dosažené poznatky a formuluje přínos k řešení   
    problému. 

 X  

5. Autor nic podstatného neopomenul (zadání, obsah, úvod,   
    pojednání, závěr, resumé v češtině a cizím jazyce) 

        X    

Slovní ohodnocení: Téma a cíl práce jsou velmi zajímavé a potřebné, autor však dostatečně 
nevyužil možnosti (zejména v závěrech), které téma nabízí. Pozitivem je osobní zaujetí autora. 
 
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  

5. Je obohacením problematiky vzhledem k interdisciplinárnímu   
    charakteru studovaného oboru (ZSV). 

        X   

Slovní ohodnocení: Autor se snaží o propojení právního, etického a pedagogického hlediska. 
 
III. Jazyková kritéria 

1. Práce je bez gramatických a stylistických chyb.                   X  

2. Práce je psána kultivovaným odborným jazykem.         X   

3. Student zvládl a rozumí terminologii oboru a tématu, jímž se   
    zabývá. 

        X    

4. Student pracuje správně s odkazy a citacemi, odlišuje parafráze a   
    vlastní myšlenky. 

     X   

5. Práce je vybavena vhodně (ve shodě s charakterem zvoleného   
    tématu) doplňky textu (graf, tabulka, obrazové přílohy apod.) 

   

Slovní ohodnocení V práci je řada stylisticky, někdy i obsahově, nekorektních formulací. 
Např.s 6. Celá 2. věta - „Podle metod třídění bychom každou společnost mohli rozdělit do 
různých skupin jednotlivců....“, s. 21(uprostřed)- „V rozporu s morálním jednáním je, když se 
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rozhodneme špatně.“, s. 48 (10.ř.)-“ Ať hezký nebo ošklivý, ale vryje se jim do paměti.“, s. 54 
(poslední ř.)-“Obě cesty vedou k cíli, ale ta druhá dává lepší.“, aj. 
 
 
 

IV. Otázky k obhajobě: 1. Přináší ve vztahu práva a morálky v postavení 
                                      učitele nějaké problémy inkluzivní vzdělávání? 
 
Bakalářská práce splňuje požadovaná kritéria. BP doporučuji k obhajobě. 
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