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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  

Cíl práce není v Úvodu explicitně formulován, ovšem z formulací toho, oč se autor bude 

pokoušet („rád bych se pokusil….“, „budu se držet…“, „mou ambicí není…, ale bude….“), jej 

lze odvodit. Absence explicitní, konkrétní a jednoznačné formulace cíle se pak promítá do 

posouzení kvality obsahu Závěru, který má shrnovat poznání vzhledem k cíli práce. 

 

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  

Formulace textu práce ukazují autorovo porozumění, uvedená literatura a prameny jsou 

relevantní tématu práce, a pokud položku „rysy originality a vlastního přínosu“ budeme 

shledávat v naplnění autorovy formulace „pokusit se o subjektivní, kreativně syntetickou a 

částečně psychologizující konstrukci možností působení Sókratova génia a síly jeho slova….“ 

(viz s. 6) – pak ano, stylistická formulační úroveň „komentujícího provázení“ uvedenými 

Sókratovými dialogy, toto naplňuje. Avizovaný přesah do současného edukačního procesu 

(„…reinkarnace antického chápání arété v současném kurikulu“ – viz s. 6) není z textu práce 

zcela zřejmý.  
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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 

V práci je v Seznamu použité literatury chybně rozlišena primární a sekundární literatura, u 

některých titulů chybí uvedení ISBN a sborník, uvedený v seznamu použité  literatury není v 

textu práce nikde citován ani na něj odkazováno. Poslední položka není hodnocena, protože 

téma práce a způsob jeho zpracování žádné grafy, tabulky apod. nikterak nevyžaduje.  

 

 

Závěrečná práce splňuje podmínky kladené na závěrečné práce v příslušném oboru. 

 

 

IV. Otázky k obhajobě 

 

1. Vysvětlete, proč nebylo možné vést v době politického příměří politický proces ani proti 

Sókratovi? 

2. Stručně charakterizujte postherbartovskou tradici na počátku 21. století, kterou 

zmiňujete v Úvodu své práce. 

3. V čem Vy osobně spatřujete naplnění chakteristiky, vyjádřené slovy J. Patočky, že 

Sókratés  je postavou neustále nám unikající a zároveň neustále nás oslovující?  

 

 

 

Navržená známka                      

 

 

Datum                           

 

18.12. 2017                                                                  PhDr. Věra Jirásková, Ph.D. 

 


