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Hodnocení tématu samého (bez ohledu na studenta):    
Nakolik je téma práce aktuální?    
Jak náročné je téma na teoretické znalosti?    
Jak náročné je téma na praktické zkušenosti či práci 
v terénu?    

Nakolik je dostupnost podkladových materiálů 
obtížná?    

Slovní hodnocení (několik vět):    
      

    

Hodnocení zpracování tématu studentem:    
Jak hluboce autor téma analyzoval?    
Jak vhodně zvolil autor metody ve vztahu k tématu?    
Jak zdařile autor zvolil cíl práce vzhledem k tématu?    
Nakolik autor naplnil vytčený cíl práce?    

Slovní hodnocení (několik vět):    
      

    

Hodnocení struktury a obsahu práce:    
Nakolik je struktura práce logická a přehledná?    
Nakolik využívá autor aktuálních a vhodných 
pramenů?    

Nakolik dostatečně a funkčně vybavil autor práci 
daty, tabulkami, grafy, přílohami apod.?    

Nakolik jsou závěry práce jasné a přiměřené?    
Nakolik přináší autor vlastní názor a příspěvek 
k tématu?    

Slovní hodnocení (několik vět):    
      

    



Hodnocení formy a stylu práce:    
Jaká je formální úprava práce?    
Pracuje autor správně s odkazy a citacemi?    
Jaká je stylistická úroveň práce?    

Slovní hodnocení (několik vět):    
      

    

Další hodnocení či připomínky a otázky k obhajobě: 
The author tried to analyse causes of the American Great Depression from the point of 
view of M.Rothbard. Although it is undoubtedly a very difficult and complex task, 
with the help of a great amount of original literature he succeeded. Especially his 
analysis of the money supply growth and its causes in the 1920s is truly remarkable. 
The author mentioned M. Friedman. We can therefore ask him what the main 
differences are between M. Friedman´s and M. Rothbard´s explanation of the Great 
Depression. Moreover, the U.S. economy is entering a recession today, so we can ask 
the author, whether he sees some similarities between recent monetary policy of Fed 
and its policy in the 1920s.    
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