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Hodnocení tématu samého (bez ohledu na studenta):    
Nakolik je téma práce aktuální?    
Jak náročné je téma na teoretické znalosti?    
Jak náročné je téma na praktické zkušenosti či práci 
v terénu? 

   

Nakolik je dostupnost podkladových materiálů 
obtížná? 

   

Slovní hodnocení (několik vět):    
Téma reformy společné zemědělské politiky je tématem "stále aktuálním", jelikož reforma 
zdaleka nesměřuje ke svému úspěšnému naplnění. I proto je vhodné toto téma shrnovat a 
sledovat, jak daleko diskuse v této oblasti pokročila. 

    

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?    

Slovní hodnocení (několik vět):    
Autorka cíle svojí práce stanovila jasně a srozumitelně. Mohla ale jít do větší hloubky při 
vlastní analýze. Předložena práce skutečnou ekonomickou analýzu spíše naznačuje, než aby 
ji rozpracovala. Cíle práce tak nejsou splněny dokonale. 

    

Hodnocení struktury a obsahu práce:    
Nakolik je struktura práce logická a přehledná?    
Nakolik využívá autor aktuálních a vhodných 
pramenů? 

   

Nakolik dostatečně a funkčně vybavil autor práci daty, 
tabulkami, grafy, přílohami apod.? 

   

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

   

Slovní hodnocení (několik vět):    
Struktura práce je dostatečně přehledná. Vadou na kráse je nevyváženost obsahu ve 
prospěch popisné části a v neprospěch vlastní ekonomické analýzy. 

    



Hodnocení formy a stylu práce:    
Jaká je formální úprava práce?    
Pracuje autor správně s odkazy a citacemi?    
Jaká je stylistická úroveň práce?    

Slovní hodnocení (několik vět):    
Práce by si zasloužila ještě jednu závěrečnou redakci, která by odstranila některé jazykové 
chyby a překlepy apod. 

    

Další hodnocení či připomínky a otázky k obhajobě: 
Ačkoli práce zdaleka není dokonalá, domnívám se, že splňuje nároky kladené na 
bakalářskou práci, zvláště s přihlédnutím k tomu, že se věnuje oblasti, která akademicky 
nebyla dosud zpracovávána, a autorka proto musela při zpracování vykázat vysokou míru 
samostatnosti. Z těchto důvodů navrhuji práci známku velmi dobrou. 
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