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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 Po formální stránce je práce zpracována v souladu s požadavky kladenými na 
bakalářskou práci. Autorka dokáže vystihnout  problém a poukázat na jeho možná řešené v odborné  
literatuře u tématu, které je zatím velmi málo zpracováváno.

 

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   

Slovní ohodnocení Těžiště práce je v postižení základních postojů k mimolidským tvorům a v 
předvedení důsledků, které tyto teorie mají v oblasti lidského morálního jednání. Jak sama autorka 
zdůrazňuje, toto téma je minimálně zpracováváno, a proto je její práce velmi záslužná.



 

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   

Slovní ohodnocení   Práce je napsána kvalitním jazykem, využívajícím správným způsobem odborné  
terminologie. Také práce s odkazy a citáty je vpořádku. Bohatství užívaného jazyka je v současnosti  
nadprůměrné a je schopno čtenáře oslovit.

 

IV. Otázky k obhajobě: 1. Dáváte vy osobně některé ze zmiňovaných teorií přednost, a 
pokud ano, proč?

                                               2. Z výzkumů vyplývá, že delfíni jsou schopni komunikace, 
vytvářejí složité společenské celky a dokonce si dávají v určité fázi svého vývoje vlastní jméno, 
které ostatní členové skupiny akceptují. Stačí to pro vznik morálky?
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