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Nad průměr Průměr Pod Průměr
Hodnocení tématu samého (bez ohledu na studenta)
Nakolik je téma práce aktuální?
X
Jak náročné je téma na teoretické znalosti?
X
Jak náročné je téma na praktické zkušenosti či práci V
terénu?
Nakolik je dostupnost podkladových materiálů obtížná?
X
Slovní hodnocení: Jedná se 0 tradíčnípolitologíké téma, ktere' má stále svůj, nejen
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historický, význam.

Hodnocení zpracování tématu studentem
Jak hluboce autor téma analyzoval?
X
Jak vhodně zvolil autor metody ve vztahu k tématu?
X
Jak zdařilé autor zvolil cíl práce vzhledem k tématu?
X
Nakolik autor naplnil vytčený cíl práce?
X
cíl,
Slovní hodnocení: Autorka dobře zvolila téma í
ale bohužel ne vždy se jí podařilojít,
í když se jedná o bakalářskou práci, dostatečně do hloubky. Ne zcela dostatečný
je
i výběr odborné literatury a dokumentů, které v práci zpracovává.
l
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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: Struktura práce je tradiční a dostatečně přehledná.
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Další hodnocení či připomínky a otázky k obhalobě: V bakalářské práci autorka
prokázala zvládnutí základů vědecké, i když ne vždy využila možnosti
které téma nabízelo. Práci doporučuji k obhajobě.
Otázka k obhajobě Shrňte stručně historický význam OF a hlavní příčiny

- jeho rozpadu.

dobře

(if)
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Hodnocení formy a stylu práce
Jaká je formální úprava práce?
X
Pracuje autor správně s odkazy a citacemi?
X
Jaká je stylistická úroveň práce?
X
Slovní hodnocení: P0 formální stránce práce splňuje základní požadavky kladené napsání
bakalářské práce.

Navržená známka:
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