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A. Formální a jazyková kritéria
Práce odpovídá rozsahovým podmínkám
Práce má odpovídající jazykovou úroveň (pravopis,
stylistika)
Formální zpracování práce (celková struktura a její
logičnost)
Dodržení stanovených zásad citačních pravidel;
formální jednota poznámkového a kritického aparátu

nesplňuje

splňuje s
výhradami

splňuje
s drobnými
připomínkami

Kritéria hodnocení

splňuje bez
výhrad

1. Kritické zhodnocení

Zpracování příloh
Celková typografická úprava
B. Obsahová kritéria
Práce jasně formuluje své cíle a metodiku jejich
dosažení
Práce stanovených cílů dosahuje
Práce kriticky pracuje s primárními prameny i
sekundární literaturou
Autorovy/autorčiny soudy a hodnocení jsou
argumentačně podloženy
Autor/ka umí pracovat s odbornou terminologií a
využívá jí
V práci jsou jasně vyjádřeny dosažené cíle
C. Průběh zpracovávání práce
ano
Autor/ka pravidelně konzultovala s vedoucím práce
Autor/ka přicházela se samostatnými tvůrčími podněty

2. Celkové hodnocení práce
(stručná charakteristika (v případě potřeby je možné užít zvláštní přílohy)

ne

J. Havelka pracoval na své bakalářské práci samostatně, velmi iniciativně, dokázal sám
odhalovat problémy a kriticky pracovat s informacemi, které během své heuristiky získával.
Během zpracovávání textu se také zřetelně projevoval jeho citový vztah k dané problematice,
což bylo dalším kladem v jeho práci. Přitom se nedal svést k tomu, aby tpmuto vztahu podlehl
a v celé práci si udržuje od tématu potřebný odstup a nadhled, posilovaný také jeho dobrou
stylistikou.
Bakalářskou práci, která svým pojetím běžnou úrpoveň bakalářských prací přesahuje,
hodnotím známkou výborně.

3. Otázky a náměty práce k diskuzi při obhajobě
1/ Jaké perspektivy stojí, podle vlastního názoru J. Havelky, před českou regionální
historiografií?

Doporučení práce k obhajobě

doporučuji
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Datum:

16. 8. 2014

Podpis:

