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A. Bodové hodnocení jednotlivých aspektů práce (označte právě jednu z moŽností)

1. Rozsah BP a její členění

," l' .;;,.Ář^^Á ^A^^,,iA^i: ^1.^.^l'^.,. DD.;}- Prrrnerene, oopovídají charakteru BP a významu jednotlivých částí

B - nevyrovnane. členění rrerrí logické n. rozsah jeclnotlivých Částí nekoresponduje s jejiclr význarllem

C - uspokojivé, rozsah některých částí nedostačuje

N - neďostatečné

2. odborná správnost

J - výbomá,bez záyažnějších připomínek

B - velmi dobrá, s ojedinělými drobnými závadamí (nejasnost výkladu, chyby ve vzorcích nebo chemiclých
názvech, nedokonalý popis metod nebo výslediď)

C - uspokojivá, s četnějšími drobnýmízávadami

N - nevyhovující, s hrubými chybami

3. [Ivedení použitých literárních a j. zdrojů

- 4o-bezpřipomínek, všechny pŤevzaté údaje s cttacizďro1e. ceikový počet citací odpovídá charakteru práce

B - uspokojivé, s občasnými neobratnostmi zejm. v umístění odkazů, nebo s celkově nižším počtem citací

C - s váŽnějš ími závadami, např. převažují ,,nestandardní,, odkazy na učebnice, přednášky, webové stránky,
nebo se ojediněle lyskytuje opominutí odkazu nazdroj převzatých dat

N - nelyhovující' velmi málo citací, ev. rysy plagiátu (časté opomíjení odkazu na zdroj převzatych
dat' popř. opsání velkých částí textu)

4. Jazykpráce

A.- qýbomý' práce je napsána čtivě a srozumitelně .bezzávaŽnějŠích gramati.I.yctl n. pravopisných chyb*?
B - velmi dobý, ojedinělé stylistické neobratnosti' gramatické n. pravopisné chyby

C - upokojily' četnější slohové neobratnosti, gramatické n. pravopisné chyby, ojediněle se vyskytují
obtížně srozumitelné n. nej ednoznačné formulace

N - nelyhovující, s četnými hrubými chybami

5. Formální a grafická úroveň práce

;ý wboma, bez překlepů a chyb ve formátování

B - velmi dobrá, ojedinělé chyby fomáfu citací' překlepy' chybějící zkratky apod.

C - uspkojivá' s ojedinělýmmi většími (např. r,yneclrání stránky) nebo četnějšími drobnými.r'ýuu.oi

N - nelyhovující, s četnými hrubými chybami
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B. Obhajoba

Dotazy k obhajobě
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Stanovisko k opravě chyb v práci: ,-
opravný lístek/oprava v textu({p/ NENI (zakroužkujte) podmínkou přijetí práee

C. Celkový návrh

Práci doporučuji k přijetí k dalšímu Ťízeni:@, nu

Navrhovaná ceiková klasifikace Í1 ýýy oo,.4c
Datum vypracování posudku: ťa - 6 - Rp O'r2
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