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Kritéria hodnocení práce
Formulace odborného záměru a stanovení cílů práce
Hloubka a správnost teoretické analýzy tématu
Využití praktických a uměleckých zkušeností
Odborný styl, pojmová a terminologická úroveň
Práce s prameny a literaturou, etika přejímání informací
Adekvátnost použitých metod
Kvalita interpretace výsledků výzkumu
Logická stavba a členění práce
Formální úprava a náležitosti práce
Stylistická a gramatická správnost
Vlastní přínos studenta
Využitelnost výsledků práce v teorii a v praxi
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Dílčí připomínky a návrhy:
1) Přepis mluveného slova do textové podoby je v zájmu větší plynulosti myšlenek možno
mírně modifikovat, to se týká především citování Evy Šidlákové a Aleše Fetterse.
2) Pro lepší orientaci čtenáře v rodině Šidlákových by pozn. 8 měla být uvedena již v 1. odstavci kap. 2.1.1, pak by i pozn. 5 měla větší logiku.
3) Z textu není zřejmé, na koho citované dopisy odkazují oslovením Mistr, např. str. 34.
4) Avizovaný Fettersův medailonek S. Šidláka (str. 47) v práci není.
5) Upozorňuji na poměrně velké množství drobných technických nepřesností v textu a na občasnou stylistickou neobratnost v příliš rozsáhlých souvětích.
6) Neoznačené „kapitoly“ na str. 46, 47 a 55, 57 jsou obsahově poměrně významné a textově
rozsáhlé, doporučuji je uvést s vlastním číslem, i v obsahu.
Celkové posouzení práce a zdůvodnění výsledné známky:
Téma práce je zpracováno velice pečlivě, obšírně a systematicky. Oceňuji rozsáhlou badatelskou práci s materiály pramenného typu a celkově s velikým množstvím informačních zdrojů.
Práce mapující působení regionálně významných osobností považuji za velice přínosné. Po
důkladné jazykové korektuře podle oponentského paré a doplnění ji doporučuji k publikování
v regionálním vydavatelství.
Otázky pro diskuzi:
Možnosti využití práce k publikování.
Využití dílčích výsledků bakalářské práce pro práci diplomovou.
Práci doporučuji k obhajobě.
V Praze dne 30. července 2018

Marek Valášek

