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1. Dodržení zadání (tématu a anotace konzultanta) 
Student dodržel zadání práce a požadované části práce zpracoval v potřebném rozsahu. 
 
2. Obsahová stránka 
Práce je teoreticky orientovaná, téma je obtížné jak pro porozumění, tak pro rozsah 
publikovaných zdrojů. Předložený text je kompilací vybraných zdrojů. Jednotlivé teorie a 
koncepce jsou korektně interpretovány a vyloženy. Přínos práce lze spatřovat v přehledném 
uspořádání a porovnání jednotlivých teorií.  
Práce vychází z přiměřeného počtu publikovaných zdrojů, všechny jsou citovány, nedošlo 
k porušení citační etiky. Vytknout lze pouze nejednotně uváděnou zkratku pro slovo “stran”, 
chybně transliterovaný název nakladatelství Oikuméné, dále u několika tištěných zdrojů není 
uveden počet stran. 
 
3. Stylistická a gramatická úroveň 
Stylistika je na dobré úrovni. V textu je několik gramatických chyb (opakovaně uváděné 
slovo “viz“ s tečkou), několik překlepů. Za zmínku stojí také to, že student důsledně uvádí 
slovo “filosofie“ podle staršího pravopisu. 
 
4. Grafická úprava 
Úprava práce je standardní. Poněkud zvláštní je, že jednotlivé kapitoly nenesou číslování a tak 
se čísla podkapitol opakují, což nepřispívá k přehlednosti. Za číslicí je nestandardně uváděná 
tečka. 
 
5. Rozsah práce a přílohy 
Rozsah práce odpovídá nárokům na bakalářskou práci, práce neobsahuje přílohy. 
 
6. Celková úroveň práce 
Závěrem konstatuji, že student splnil zadání bakalářské práce. Jeho práci doporučuji 
k obhajobě. 
 
Otázky k obhajobě: 
Můžete vysvětlit své tvrzení “Pojem informace tím narušuje vyčerpávající vědecké rozumění 
světu” (s. 9)? 
Která z uvedených teorií je vám nejbližší a proč?



 

Bodový zisk za práci Hodnocení 

86 bodů Výborně (1) 

 

Aspekty práce Vysvětlení Možné bodové 
hodnocení 

metodologie a věcné 
zpracování tématu 

hodnotí se zvládnutí obsahové (věcné) 
stránky práce, splnění zadaného úkolu, 
využití výzkumných metod apod. 

35 bodů 

Přínos hodnotí tvůrčí zpracování tématu 15 bodů 

citování, korektnost 
citování, využití inf. 
Zdrojů 

hodnotí se zejména využití odkazů a 
pramenů v textu, korektnost citování; 
hodnotí se využití cizojazyčných pramenů;  
(v případě plagiátů je student vyřazen ze 
studia bez další obhajoby) 

17 bodů 

slohové zpracování hodnotí se čtivost textu, skladba vět, odborný 
styl vyjadřování; rozsah práce 

15 bodů 

gramatika textu hodnotí se gramatická úroveň práce, hrubky, 
čárky ve větách apod. 

4 body 

CELKEM   86 bodů 
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