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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 
Práce mapuje české vysoké školství po roce 1989, cíle jsou formulovány srozumitelně a odpovídají nárokům na 
bakalářskou práci.  
 
2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 
metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 
Práce má logickou a vhodně zvolenou strukturu, a až na některé drobnější chyby poskytuje ucelený přehled o 
českém vysokém školství, včetně aktuálních změn. S prameny a literaturou je vhodně pracováno, jsou zmíněny 
všechny důležité zdroje a dokumenty vztahující se k tématu. Přílohy práce jsou voleny vhodně a jsou 
opodstatněné. 
 
3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 
grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 
Práce splňuje veškeré formální náležitosti, na literaturu je odkazováno správně a konzistentně (nepovažuji však 
za vhodné použití např. zdroje TN.CZ), seznam literatury není správně seřazen, grafická úprava je v pořádku. 
Jazykový projev je místy poněkud nezralý, nevhodné je rovněž používání přítomného času na některých místech. 
 
4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky, 
originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 
Téma je zvoleno vhodně vzhledem k jeho aktuálnosti. Slabými stránkami jsou některé drobné faktické chyby, 
neopodstatněná tvrzení a místy těžkopádnější a méně srozumitelné vyjadřování. Naopak silnou stránkou práce je 
její komplexnost a přehlednost. V práci chybí celkové zasazení do evropského kontextu. Přes výše zmíněné 
výtky, byly cíle práce naplněny. 
 
5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 
Jaká je budoucnost českého vysokého školství v souvislosti s novou reformou?  
 
6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 
(výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  výborně-velmi dobře 
 
 
Datum: 24.5.2015       Podpis: 
 
 
 
Pozn.: Hodnocení pište k jednotlivým bodům, pokud nepíšete v textovém editoru, použijte při nedostatku místa zadní stranu 
nebo přiložený list. V hodnocení práce se pokuste oddělit ty její nedostatky, které jsou, podle vašeho mínění, obhajobou 
neodstranitelné (např. chybí kritické zhodnocení pramenů a literatury), od těch věcí, které student může dobrou obhajobou 
napravit; poměr těchto dvou položek berte prosím v úvahu při stanovení konečné známky. 
 
 


