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Vedoucí BP PHDR. JIŘÍ HASIL , PH.D. 
 
OBLIGATORNÍ HODNOCENÍ  
Osobní zaujetí téma-
tem 

vysoké Průměrné malé neuspokojivé 
 X   

Splnění cíle a zadání 
BP 

úplné z větší části částečné nedostatečné 
  X  

Výběr literatury  bez výhrad Vyhovující neúplný nedostatečný 
   x 

Teoretické zpracování  
tématu  

výborné Průměrné spíše nízké neuspokojivé 
   x 

Samostatnost a pů-
vodnost zpracování BP 

vysoká  Uspokojivá nesamostatná kompilát 
  x  

Struktura BP logická velmi dobrá méně zdařilá neuspokojivá 
  x  

Jazyková úroveň BP výborná velmi dobrá dobrá nedostatečná 
  x  

Stylová úroveň BP  výborná velmi dobrá dobrá neodpovídající 
  x  

Inspirativnost BP vysoká Uspokojivá nižší nepatrná 
  x  

Formální stránka BP výborná velmi dobrá dostatečná nevyhovující 
   x 

 
 
FAKULTATIVNÍ HODNOCENÍ  
Úroveň výzkumu a ma-
teriálů; konzultace BP 

vysoká uspokojivá nižší žádná 
   x 

Praktické zaměření BP vysoké Přiměřené nízké žádné 
 X   

 
 
Do příslušného rámečku vepište X. 
 
Dodatečné poznámky a připomínky vedoucího BP (podle uvážení): 



Autor bakalářské práce vypracoval text zcela samostatně bez konzultací s vedoucím 
práce.  
Převažující část textu bakalářské práce tvoří citace deníku S. Fritze, a to bez náležitého 
citování; autorské komentáře nejsou nijak odděleny od tohoto pramene. Není uvedeno, 
odkud autor deník citoval. V seznamu použité literatury nejsou uvedena všechna díla, 
která jsou různě uváděna v textu práce. Postrádám kritické zhodnocení Fritzova deníku 
a autorův závěr. 
V textu je řada pravopisných chyb, především syntaktických. Některá souvětí jsou pře-
tížena a jiná hraničí s nesrozumitelností. Autor bakalářské práce nedodržuje nor-
mostrany textu. Vypracování bakalářské práce zjevně podcenil.  
 
Otázky a doporučení k obhajobě BP: 
Viz výše. 
 
Klasifikace:          výborně              velmi dobře               dobře             nevyhověl(a) 
 
Doporučení pro event. přepracování: 
 
 
V Praze  dne 27. srpna 2011    
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