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I. Formální kritéria
1. Cíl práce je zformulován a odpovídá zadání a názvu práce.

ano
X

2. Metody využité autorem jsou adekvátní vzhledem k cíli práce a
tématu.

X

3. Struktura práce je logická a odpovídá zvolenému tématu.

X

4. Závěr shrnuje dosažené poznatky a formuluje přínos k řešení
problému.

X

zčásti

ne

5. Autor nic podstatného neopomenul (zadání, obsah, úvod,
X
pojednání, závěr, resumé v češtině a cizím jazyce)
Slovní ohodnocení
Po obsahové i formální stránce jde o nadprůměrnou studii, která zcela splňuje požadavky
kladené na tento typ práce. Zvolené metody a struktura odpovídají stanoveným cílům.
II. Obsahová kritéria
1. Práce prokazuje porozumění autora problematice.

X

2. Opírá se o relevantní prameny a literaturu.

X

3. Adekvátním způsobem s nimi pracuje.

X

4. Zpracování vykazuje rysy originality a vlastního přínosu.

X

5. Je obohacením problematiky vzhledem k interdisciplinárnímu
X
charakteru studovaného oboru (ZSV).
Práce je postavena na využití metod orální historie, kterou autorka vhodně zasadila do
dobového kontextu. Práce je velmi dobře využitelná i v didaktické rovině a zapadá do známého
programu Společenství evropské paměti v České republice známé jako Paměť národa.

III. Jazyková kritéria
1. Práce je bez gramatických a stylistických chyb.

X

2. Práce je psána kultivovaným odborným jazykem.

X

3. Student zvládl a rozumí terminologii oboru a tématu, jímž se
zabývá.

X

4. Student pracuje správně s odkazy a citacemi, odlišuje parafráze a
vlastní myšlenky

X

5. Práce je vybavena vhodně (ve shodě s charakterem zvoleného
X
tématu) doplňky textu (graf, tabulka, obrazové přílohy apod.)
Po jazykové stránce je studie v pořádku, je psána kultivovaným jazykem, terminologii
studentka zcela ovládá a práce je doplněna vhodnou obrazovou přílohou.
Závěrečná práce splňuje podmínky kladené na bakalářské práce v příslušném oboru.
IV. Otázky k obhajobě
Je možné komparací osudů perzekvovaných studentů a dalších vězňů nacistického
režimu (včetně obětí holocaustu) najít rozdíly v postoji vůči nim?
Jaká jsou úskalí využívání orální historie?
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