



Príloha č. 2
Rámcový formulár posudku školiteľa a posudku oponenta záverečnej práce

trnavská univerzita v trnave, právnická fakulta
katedra / Ústav** Uveďte názov katedry alebo ústavu.

Posudok  vedúceho  bakalárskej  práce

Meno a priezvisko študenta:					

Názov bakalárskej práce:					

Meno, priezvisko a titul vedúceho bakalárskej práce:		

I. Bodová časť posudku

Odborná  kvalita práce (ucelenosť práce a komplexnosť spracovania témy, dosiahnutie cieľov práce, využiteľnosť práce - teoretický prínos a praktické uplatnenie; 0-45 bodov):		bodov.

Obsahové spracovanie práce (výber a práca s odbornou a vedeckou literatúrou, systematickosť prístupu k spracovaniu témy, zapracovanie vlastných názorov; 0-35 bodov):		bodov.		 
Jazyková úroveň práce (pravopisná, gramatická a štylistická úroveň textu záverečnej práce a používanie správnej odbornej terminológie; 0-5 bodov)					bodov.

Formálne spracovanie práce (formálna úprava práce, technická stránka citovania a správnosť uvádzania literatúry; 0-15 bodov):							bodov.
	

Hodnotenie bakalárskej práce celkovým počtom bodov: 				bodov.

Návrh hodnotenia bakalárskej práce klasifikačným stupňom: 			
(A: 100-91 bodov, B: 90-81 bodov, C: 80-71 bodov, D: 70-61 bodov, E: 60-51 bodov, FX: 50-0 bodov).

Protokol o originalite z CRZP (výsledok):

II. Slovné hodnotenie práce 
(stručný komentár hodnotenia práce, pripomienky, kladné stránky práce, nedostatky práce)


III. Otázky k obhajobe
(uviesť aspoň dve otázky) 


Prácu odporúčam / neodporúčam k obhajobe.
(nehodiace sa preškrtnite)


V Trnave dňa .....................................


................................................................
    podpis vedúceho bakalárskej práce

trnavská univerzita v trnave, právnická fakulta
katedra / Ústav** Uveďte názov katedry alebo ústavu.
Posudok vedúceho diplomovej práce

Meno a priezvisko študenta:					

Názov diplomovej práce:					

Meno, priezvisko a titul vedúceho diplomovej práce:	
	
I. Bodová časť posudku

Odborná  kvalita práce (ucelenosť práce a komplexnosť spracovania témy, dosiahnutie cieľov práce, využiteľnosť práce - teoretický prínos a praktické uplatnenie; 0-45 bodov):		bodov.

Obsahové spracovanie práce (výber a práca s odbornou a vedeckou literatúrou, systematickosť prístupu k spracovaniu témy, zapracovanie vlastných názorov; 0-35 bodov):		bodov.		 
Jazyková úroveň práce (pravopisná, gramatická a štylistická úroveň textu záverečnej práce a používanie správnej odbornej terminológie; 0-5 bodov)					bodov.

Formálne spracovanie práce (formálna úprava práce, technická stránka citovania a správnosť uvádzania literatúry; 0-15 bodov):							bodov.
	

Hodnotenie diplomovej práce celkovým počtom bodov: 				bodov.

Návrh hodnotenia diplomovej práce klasifikačným stupňom: 			
(A: 100-91 bodov, B: 90-81 bodov, C: 80-71 bodov, D: 70-61 bodov, E: 60-51 bodov, FX: 50-0 bodov).

Protokol o originalite z CRZP (výsledok):

II. Slovné hodnotenie práce 
(stručný komentár hodnotenia práce, pripomienky, kladné stránky práce, nedostatky práce)


III. Otázky k obhajobe 
(uviesť aspoň dve otázky) 


Prácu odporúčam / neodporúčam k obhajobe.
(nehodiace sa preškrtnite)


V Trnave dňa .....................................


................................................................
podpis vedúceho diplomovej práce
Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta
katedra / Ústav** Uveďte názov katedry alebo ústavu.
posudok OPONENTA bakalárskej práce 


Meno a priezvisko študenta: 					

Názov bakalárskej práce: 					

Meno, priezvisko a titul oponenta bakalárskej práce:		

I. Bodová časť posudku

Odborná  kvalita práce (ucelenosť práce a komplexnosť spracovania témy, dosiahnutie cieľov práce, využiteľnosť práce - teoretický prínos a praktické uplatnenie; 0-45 bodov):		bodov.

Obsahové spracovanie práce (výber a práca s odbornou a vedeckou literatúrou, systematickosť prístupu k spracovaniu témy, zapracovanie vlastných názorov; 0-35 bodov):		bodov.		 
Jazyková úroveň práce (pravopisná, gramatická a štylistická úroveň textu záverečnej práce a používanie správnej odbornej terminológie; 0-5 bodov)					bodov.

Formálne spracovanie práce (formálna úprava práce, technická stránka citovania a správnosť uvádzania literatúry; 0-15 bodov):							bodov.
	

Hodnotenie bakalárskej práce celkovým počtom bodov: 				bodov.

Návrh hodnotenia bakalárskej práce klasifikačným stupňom: 			
(A: 100-91 bodov, B: 90-81 bodov, C: 80-71 bodov, D: 70-61 bodov, E: 60-51 bodov, FX: 50-0 bodov).

Protokol o originalite z CRZP (výsledok):

II. Slovné hodnotenie práce 
(stručný komentár hodnotenia práce, pripomienky, kladné stránky práce, nedostatky práce)


III. Otázky k obhajobe 
(uviesť aspoň dve otázky) 



Prácu odporúčam / neodporúčam k obhajobe.
(nehodiace sa preškrtnite)


V Trnave dňa .....................................





................................................................
podpis oponenta bakalárskej práce

Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta
katedra / Ústav** Uveďte názov katedry alebo ústavu.
Posudok oponenta diplomovej práce 

Meno a priezvisko študenta: 					

Názov diplomovej práce: 					

Meno, priezvisko a titul oponenta diplomovej práce:		

I. Bodová časť posudku

Odborná  kvalita práce (ucelenosť práce a komplexnosť spracovania témy, dosiahnutie cieľov práce, využiteľnosť práce - teoretický prínos a praktické uplatnenie; 0-45 bodov):		bodov.

Obsahové spracovanie práce (výber a práca s odbornou a vedeckou literatúrou, systematickosť prístupu k spracovaniu témy, zapracovanie vlastných názorov; 0-35 bodov):		bodov.		 
Jazyková úroveň práce (pravopisná, gramatická a štylistická úroveň textu záverečnej práce a používanie správnej odbornej terminológie; 0-5 bodov)					bodov.

Formálne spracovanie práce (formálna úprava práce, technická stránka citovania a správnosť uvádzania literatúry; 0-15 bodov):							bodov.
	

Hodnotenie diplomovej práce celkovým počtom bodov: 				bodov.

Návrh hodnotenia diplomovej práce klasifikačným stupňom: 			
(A: 100-91 bodov, B: 90-81 bodov, C: 80-71 bodov, D: 70-61 bodov, E: 60-51 bodov, FX: 50-0 bodov).

Protokol o originalite z CRZP (výsledok):

II. Slovné hodnotenie práce 
(stručný komentár hodnotenia práce, pripomienky, kladné stránky práce, nedostatky práce)



III. Otázky k obhajobe 
(uviesť aspoň dve otázky) 



Prácu odporúčam / neodporúčam k obhajobe.
(nehodiace sa preškrtnite)


V Trnave dňa .....................................


................................................................
podpis oponenta diplomovej práce


