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1. Kritické zhodnocení
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A. Formální a jazyková kritéria

Práce odpovídá rozsahovým podmínkám        
Práce má odpovídající jazykovou úroveň (pravopis, 
stylistika)        
Formální zpracování práce (celková struktura a její 
logičnost)        
Dodržení stanovených zásad citačních pravidel; 
formální jednota poznámkového a kritického aparátu        

       



Zpracování příloh 

Celková typografická úprava        

B. Obsahová kritéria

Práce jasně formuluje své cíle a metodiku jejich 
dosažení        
Práce stanovených cílů dosahuje

       
Práce kriticky pracuje s primárními prameny i 
sekundární literaturou        
Autorovy/autorčiny soudy a hodnocení jsou 
argumentačně podloženy        
Autor/ka umí pracovat s odbornou terminologií a 
využívá jí        
 V práci jsou jasně vyjádřeny dosažené cíle

       



2. Celkové hodnocení práce
(stručná charakteristika (v případě potřeby je možné užít zvláštní přílohy)

3. Otázky a náměty práce k diskuzi při obhajobě

V bakalářské práci je patrné zaujetí tématem a úsilí seznámit se s relevantními prameny. 
I když student pro mimořádnou situaci neměl možnost dobrat se jich v plné šíři, shromáždil 
relativně bohatý dokladový materiál a účelně a s úsilím o přiměřeně kritický přístup ho využil.

     



Doporučení práce k obhajobě                       doporučuji
Návrh doporučení k obhajobě: doporučuji, nedoporučuji

Datum:    28. ledna 2020                                           Podpis:


	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD1: Yes
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD1_2: Off
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD1_3: Off
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD1_4: Off
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD1_5: Off
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD1_6: Yes
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD1_7: Off
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD1_8: Off
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD1_9: Yes
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD1_10: Off
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD1_11: Off
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD1_12: Off
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD1_13: Off
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD1_14: Yes
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD1_15: Off
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD1_16: Off
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD1_17: Off
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD1_18: Off
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD1_19: Off
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD1_20: Off
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD1_21: Yes
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD1_22: Off
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD1_23: Off
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD1_24: Off
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD1_25: Yes
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD1_26: Off
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD1_27: Off
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD1_28: Off
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD1_29: Off
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD1_30: Yes
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD1_31: Off
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD1_32: Off
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD1_33: Off
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD1_34: Yes
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD1_35: Off
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD1_36: Off
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD1_37: Yes
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD1_38: Off
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD1_39: Off
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD1_40: Off
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD1_41: Yes
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD1_42: Off
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD1_43: Off
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD1_44: Off
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD1_45: Yes
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD1_46: Off
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD1_47: Off
	Za#C5#A1krt#C3#A1vac#C3#AD1_48: Off


