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Obsahgvá tiraveň práce

Forrnulace cílů:

cíle jsor.l jasně formulovány

Struktura práce odpovídá cílům:

zcela odpovídá

Jednotlivé části práce:

jsou pro celek podstatné

Teoretická a empirická část práceisou:

§aplněnícílů práce:

nXnn cíle nejsou korektně formulovány

Xnnn neodpovídá
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Xt]nn nejsou podstatné

provázané neprovazaneXnt]tr
cíle práce naplněny Xntr[ nenaplněny



odpovídá cílům práce X n n n neodpovídá cílům práce

zcelaadekvátní X D il n neadekvátní

přiměřenýajasný Xnntr
Úroveň interpretace a diskuze k řešenému problérnu:

Propracovanost práce:

práce je ve všech svých částech
přiměřeně propracova ná

práce s odbornou literaturou:

Aktuálnost použidch zdroiů ;

zdroje jsou aktuální

Zahraniční zdroje:

práce obsahuje relevantní zahraniční
zdroje

Relevance a validita zdroiů:

Způsob zpracování

Adekvátn í použití výzkumných metod" metodiclaých postu pů :

Způsob prezentaca problérnu/térnatu :

neodpovídá typu práce,

není srozumitelný

dostatečná Xt]nn nedostatečná

XInI
Práce se zdroii

některé části práce nejsou dostatečně
dopracované, dokončené

uýborná t] X n tr nedostatečná(neodpovídající}

X I n n zdrojenejsouaktuální

IXnn práceneobsahujezahraničnízdroje

relevantní Xt]nn nerelevantní

citační norma:

zcetadodržena n X n n nedodržena
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/ stldistidcá vyspělost:

odpovídá úrovni odborného stylu

Gramatická úroveň:

Jazykowi úroueň práce

1"23li

t] X t] n neodpovídá požadované úrovni

L}-3N
obsa huje velké m nožství
gramatických chyb

neobsahujegramatickéchyby n X n n
Odborný jazyk:

1:3í,.J

Rozsah práce:

používárnýborně n X n n nepoužívá

Práce obsahuie požadované náležitosti:

1}3l!

obsahuje Xnnn neobsahuje

1ž3N

vyhovující nXnn nevyhovující

,|v3N

vyhovující Xt]nn nevyhovující

Další hodnocení

Forrnální úroveň pnice

L2,J?l\

odpovídá Xtrnn neodpovídá sta noveným požadavkům
ll'

Grafická úroveň práce:

§truktura a členění práce:



í{avrlromná klasifikace slonrě:

výborně

X
velmido

t]
dobřer

PÉce splňuie základní požadavky na tento typ prací, a proto ji doporučuji k obhaiobě:
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Podpis vedoucí/ho práce:05.04.2017


