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 Nad průměr Průměr Pod průměr 
Hodnocení tématu samého (bez ohledu na studenta):    
Je téma práce aktuální?    
Je téma náročné na teoretické znalosti?    
Je téma náročné na praktické zkušenosti či práci v terénu?    
Jaká je dostupnost podkladových materiálů?    

Hodnocení zpracování tématu studentem:    
Jak hluboce autor téma analyzoval?    
Jak vhodně zvolil autor metody ve vztahu k tématu?    
Jak zdařile autor zvolil cíl práce vzhledem k tématu?    
Nakolik autor naplnil vytčený cíl práce?    

Hodnocení struktury a obsahu práce:    
Nakolik je struktura práce logická a přehledná?    
Využívá autor aktuálních a vhodných pramenů?    
Vybavil autor práci daty, tabulkami, grafy, přílohami 
apod. dostatečně a funkčně? 

   

Nakolik jsou závěry práce jasné a přiměřené?    
Nakolik přináší autor vlastní názor a příspěvek k tématu?    

Hodnocení formy a stylu práce:    
Jaká je formální úprava práce?    
Pracuje autor správně s odkazy a citacemi?    
Jaká je stylistická úroveň práce?    
 
Další hodnocení či připomínky a otázky k obhajobě (možno pokračovat na druhé stránce): 

Práce Romana Fary je především velmi obsažná, a přitom srozumitelně strukturovaná, což bych 
vyzdvihl jako první klad. Dále je třeba ocenit, že zpracování bylo viditelně náročné na práci 
s archivními dokumenty. (Bohužel viditelné jsou i mnohé prohřešky proti čekému pravopisu, 
zvláště ve shodě přísudku s podmětem.) 
Práce je z větší míry svou povahou historická. Z tohoto úhlu pohledu se mi jeví zvolená metoda 
jako funkční, včetně zaznamenání výpovědí pamětníků, jež dobře dokresluje práci opírající se do té 
doby jen o tištěné dokumenty. 
Ekonomické metodě zkoumání se přibližuje kapitola sledující motivace k práci. Ačkoli není špatně 
zpracovaná, mám určité výhrady: u každého faktoru, který autor jmenuje, by mělo být diskutováno, 
zda fungoval jen díky státnímu zásahu, nebo by byl fungoval i bez něj, a také v jakém směru 
působil. Například u existence přídělového systému je otázkou, zda působil pro, nebo proti větší 
ochotě pracovat (resp. být zaměstnán). 
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