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Nad průměr Průměr Pod Průměr

Hodnocení tématu samého (bez ohledu na studenta)
X
Nakolik je téma práce aktuální?
X
znalosti?
Jak náročné je téma na teoretické
Jak náročné je téma na praktické zkušenosti či práci v
terénu?
X
Nakolik je dostupnost podkladových materiálů obtížná?
diskutovaným.
zajímavým
Slovnz' hodnocení: Téma patří k tradičním, ale stále
a

X

A

Hodnocení zpracování tématu studentem
X
Jak hluboce autor téma analyzoval?
X
Jak vhodně zvolil autor metody ve vztahu k tématu?
X
tématu?
k
Jak zdařile autor zvolil cíl práce vzhledem
X
Nakolik autor naplnil vytčený cíl práce?
snahu
Slovní hodnocení: Na práci oceňují dostatečně samostatný přístup autorky a zároveň
některých
vyrovnat se jak s názory samotného Platóna/ a tak s názory

j

ň

jeho kritiků.

Hodnocení struktury a osahu 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 jasne' a přiměřené?
akolik přináší autor vlastní názor a příspěvek k tématu?
Slovní hodnocení: Struktura práce je tradiční.
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Hodnocení formy a stylu práce
X l
Jaká je formální úprava práce?
X
Pracuje autor správně s odkazy a citacemi?
X
Jaká je stylistická úroveň práce?
kladeným
požadavkům
odpovídá
Slovní hodnocení: Bakalářská práce po formální stránce
na podobný typ prací.
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Další hodnocení či připomínky a otázky k obhalobě: Autorka ve své práci prokázala
hlubší zájem o zkoumanou problematiku a zvládnutí základů vědecké práce.
Připomínka formální- autorka na několika místech nepřesně uvedla křestní
jméno E. Rádla.
nebo M. Znoje, které
Otázka k obhajobě souhlasíte více se stanoviskem K. R. Poppera,
v práci uvádíte?
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