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Volba tématu: 1. Aktuální
2. Užitečné a prospěšné
3. Standardní
4. Neobvvklé

J

Cíl práce a jeho naplnění: 1. Vhodně zvolen:Í cíl. kter}, b},1 naplněn
2. Vhodně zvoleny cíl, kteqi byl částečně naplněn
3. Vhodně zvoleny cíl, ktery nebyl naplněn
4. Nevhodně zvolen;i cíl

Strukturapráce: 1. originální . zdaÍilá
2. Logická - systémová
3. Logická - tradiční
4. Pro dané tématradiční
5. Pro dané témanevhodná

Práce s literaturou: 1. Vynikající,pouŽity dosud neběžné prameny
2. Velmi dobrá, použity nejnovější dostupné prameny
3. Dobrá. běžně dostupné prameny
4. Slabá, zastara|é prameny

Vyb aven í pt áce (data, tabulky, gr afy, pŤílohy) :
1. MimoŤádné, funkční
2. Velmi dobré, funkční
3. odpovídá nutnému doplnění textu
4. Nedostačující

PŤínosy bakaláŤské práce: 1. originální, inspirativní nézory
2. Ne zcela běžné názory
3. Vlastní názor argumentačně podpoŤeny
4. Vlastní názor chvbí

Uplatněníbaka|áÍské práce v praxi a ve vyuce:



Formální stránka:

1. Práci |ze up|atnit v praxi
2. Práci lze uplatnit ve v}luce
3. Práci nelze pŤíliš využít ani v praxi ani pŤi vyuce

1. Vyborná
2. PŤiiatelná
3. Nevyhor,ující

1. Stylistika a) v;iborná
b) dobrá
c) nevyhovující

2. Gramatika a) qfborná
b) velmi dobrá
c) nevyhovující

Jazyková stránka:

Zásadní pŤipomínky k bakaláŤské práci:
1. nemám
2. mám tvto:

Další hodnocení:
Práci hodnotím jako zajímavou apoměrně zdaŤilou, i když bych osobně ocenil lepší práci
studentky s literaturou amožnymi zdroji a recentními relevantními ridaji.

Práce splřuje zák|aďní požadavky kladené na tento typ prací, a proto ji doporučuji k ristní
obhajobě: l. ano

2. ne

Navrhovaná klasifikace: 1. qiborně
2 . velmi dobŤe
3. dobŤe
4. nevyhověl
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