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I. Formální kritéria                                                                                ano      zčásti      ne 

1. Cíl práce je zformulován a odpovídá zadání a názvu práce. 
   

2. Metody využité autorem jsou adekvátní vzhledem k cíli práce a 

tématu.    

3. Struktura práce je logická a odpovídá zvolenému tématu. 
   

4. Závěr shrnuje dosažené poznatky a formuluje přínos k řešení 

problému.    

5. Autor nic podstatného neopomenul (zadání, obsah, úvod, pojednání, 

závěr, resumé v češtině a cizím jazyce).    

Komentář: Po formální stránce nelze studii nic závažného vytknout. Vzhledem k charakteru 

práce (bc studie) nebyla metologická stránka příliš řešena. 

 

 

II. Obsahová kritéria        ano      zčásti      ne 

1. Práce prokazuje porozumění autora problematice. 
   

2. Opírá se o relevantní prameny a literaturu. 
   

3. Adekvátním způsobem s nimi pracuje. 
   

4. Zpracování vykazuje rysy originality a vlastního přínosu. 
   

5. Je obohacením problematiky vzhledem k interdisciplinárnímu 

charakteru studovaného oboru (ZSV). 
   

Komentář: Studie vzledem k omezením daným epidemií Covid 19 vychází zejména 

z publikovaných zdrojů. Tento fakt přes veškerou autorčinu snahu samozřejmě limituje 

originalitu práce a její výužitelnost. 



 

 

 

 

III. Jazyková kritéria        ano      zčásti      ne 

1. Práce je bez gramatických a stylistických chyb. 
   

2. Práce je psána kultivovaným odborným jazykem. 
   

3. Student zvládl terminologii oboru a tématu, jímž se zabývá, a 

rozumí jí. 
   

4. Student pracuje správně s odkazy a citacemi, odlišuje parafráze a 

vlastní myšlenky. 
   

5. Práce je vybavena vhodně doplňky textu (graf, tabulka, obrazové 

přílohy apod.), jež odpovídají charakteru zvoleného tématu. 
   

Komentář: Jazykový styl práce není zcela ujednocen a někdy má autorka tendenci přebírat 

sloh prací, na které odkazuje. Doplňky textu chybí, což ale nelze považovat za zásadní chybu. 

 

 

IV. Otázky k obhajobě 

Otázky do diskuze (opt. dvě):  

V čem vidíte hlavní smysl spolkové činnosti? 

Proč totalitní režimy přistupovaly k omezování a kontrole spolků?  

 

 

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