
 
Posudek oponenta bakalářské práce 

 
Jméno studenta: Marie Filipová 
 
Název práce: Výchova ve filosofické reflexi Johna Locka 
 
Jméno vedoucího práce: doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc. 
                               
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  
 
Z hlediska formálních kritérií neshledávám žádné zásadní pochybení, pouze v závěru práce by 
měl být reflektován metodologický postup práce, resp. zhodnocení dílčích postupů při analýze 
jednotlivých textů a jejich následné interpretaci. 
 
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  
 
U kapitoly 8.8. by bylo vhodné doplnit obecný úvod do problematiky výchovných metod 
(stejně tak u kapitol 6 a 8.2). Taktéž devátá kapitola o pojetí mravní výchovy by zasloužila 
hlubší propracování, např. uvedením zásadních filosofických koncepcí, na které Locke 
navazuje.   
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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 
 
Ve druhé a čtvrté kapitole bakalářské práce je zcela nesrozumitelný citační aparát, není jasné, 
zda se jedná o přímou citaci s odkazem na text, parafrázi či odkaz na srovnání s původním 
textem úvodu F. Singuleho (viz str. 7, 8, 9, 12).  
 
 
 
IV. Otázky k obhajobě 
 
1. Které zásadní mezníky Lockova života ovlivnily jeho pojetí výchovy? 
2. Je dle Locka možné výchovou ovlivnit přirozenost člověka? 
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