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I. Formální kritéria                                                                              ano      zčásti      ne
1. Cíl práce je zformulován a odpovídá zadání a názvu práce. X
2. Metody využité autorem jsou adekvátní vzhledem k cíli práce a  
    tématu.

    X 

3. Struktura práce je logická a odpovídá zvolenému tématu.      X
4. Závěr shrnuje dosažené poznatky a formuluje přínos k řešení  
    problému.

   X

5. Autor nic podstatného neopomenul (zadání, obsah, úvod,  
    pojednání, závěr, resumé v češtině a cizím jazyce)

    X

Nejproblematičtější body v hodnocení okomentovat slovně: Autor si zvolil zajímavé, do 
značné míry historické téma, které má aktuální přesahy do dneška.

II. Obsahová kritéria
1. Práce prokazuje porozumění autora problematice. X
2. Opírá se o relevantní prameny a literaturu.     X
3. Adekvátním způsobem s nimi pracuje.     X 
4. Zpracování vykazuje rysy originality a vlastního přínosu.  X
5. Je obohacením problematiky vzhledem k interdisciplinárnímu  
    charakteru studovaného oboru (ZSV).

    X

Nejproblematičtější body v hodnocení okomentovat slovně : Pozitivní na bak. práci je mj.  
propojování aspeků filosofického, historického a politologického.

III. Jazyková kritéria
1. Práce je bez gramatických a stylistických chyb. X
2. Práce je psána kultivovaným odborným jazykem.     X
3. Student zvládl a rozumí terminologii oboru a tématu, jímž se  
    zabývá.

     X

4. Student pracuje správně s odkazy a citacemi, odlišuje parafráze a 
    vlastní myšlenky.

     X

5. Práce je vybavena vhodně (ve shodě s charakterem zvoleného  
    tématu) doplňky textu (graf, tabulka, obrazové přílohy apod.)

X

Nejproblematičtější body v hodnocení okomentovat slovně
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IV. Doplňující poznámka:  Autor prokázal dobré zvládnutí základů vědecké práce.

V. Otázky k obhajobě: 1. Jaká byla pozice TGM ve sporu o smysl českých dějin 
(Palacký x Pekař) ?

                                                2. Proč se TGM tolik  zajímal v průběhu 1. světové války o 
            osud vojenských legií, zejména v Rusku ?

Navržená známka:                  
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