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Formální a jazykové hodnocení 

 Splňuje 

bez výhrad 

Splňuje  

s výhradami 

nesplňuje 

Práce odpovídá rozsahovým podmínkám X   
Formální zpracování práce  X   
Dodržení zásad citačních pravidel a kritického aparátu X   
Úroveň a zpracování příloh bez příloh   
Práce má odpovídající jazykovou úroveň X   

 

Obsahové hodnocení 

 Splňuje 

bez výhrad 

Splňuje  

s výhradami 

nesplňuje 

Jsou jasně formulovány cíle a metodologie  X  
Autor dosáhl stanovených cílů   X  
Autor práce kriticky pracoval s prameny a dalšími odbornými 

zdroji 
 X  

Soudy autora a jejich hodnocení jsou argumentačně zvládnuty  X  
Autor práce ovládá odbornou terminologii   X  

 

Průběh zpracování práce 

 Splňuje 

bez výhrad 

Splňuje  

s výhradami 

nesplňuje 

Autor práce pravidelně konzultoval s vedoucí práce X   
Autor pracoval samostatně a přicházel s novými tvůrčími 

podněty ke zpracování své práce 
X   

 

 



Slovní hodnocení 

Diplomantka analyzuje vzdělavatelský přínos Jana Blahoslava v kontextu evropského 

humanismu. Sledujíc cíl, autorka logicky rozdělila práci do osmi hlavních kapitol: analyzuje 

nejprve dobu a podává krátký nástin dějin Jednoty bratrské; po stručném představení biografie 

biskupa následuje popis stavu vzdělávání  včetně školství dané doby, speciálně pak školství 

Jednoty bratrské a pedagogiky Jana Blahoslava. Jednotlivá témata jsou rovnoměrně 

rozvrstvena. Práce byla zpracována ve značném spěchu, který narušil možnost kvalitnějšího 

zpracování látky – to se odrazilo v metodologii, naplnění cílů, argumentaci, výběru odborné a 

pramenné literatury a kritickém přístupu (nutno uvést, že původní téma bylo orientováno na 

Melanchthona).  

 

Celkové hodnocení práce: 

Diplomovou práci paní Bc. Ivany Šrubařové hodnotím mezi stupni velmi dobře – dobře a 

konečné zhodnocení bude závislé na výkonu při obhajobě. Konstatuji, že autorčin zájem o dané 

téma byl po celou dobu řešení práce příkladný, stejně jako spolupráce s vedoucí práce. 
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