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Problematika a cíl práce jsou zformulovány a odpovídají zadání a 

názvu práce. 

 X   

Metody využité autorem jsou adekvátní vzhledem k cíli práce a 

tématu. 

 X   

Autor se opírá o relevantní prameny a literaturu.  X   

Struktura práce je vyvážená a logická.  X   

Zpracování vykazuje rysy originality a vlastního přínosu. X    

Práce je prosta gramatických a stylistických chyb.  X   

Práce je psána kultivovaným odborným jazykem za použití 

správné terminologie. 

 X   

Autor správně cituje.  X   

Autor nic podstatného neopomenul (obsah, úvod, závěr, seznam 

pramenů použité literatury, anotace v češtině a cizím jazyce, rozsah 

odpovídá zadání). 

X    

Autor pravidelně konzultoval s vedoucím práce X    
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Celkové hodnocení (slovně) 

 

Magdalena Pánková si za téma své bakalářské práce zvolila osobnost několikanásobného politického 

vězně Lumíra Pánka, který byl jejím dědečkem. Je tudíž logické, že k tématu práce měla osobní vztah, 

což se mimo jiné promítlo do jejího nadšení při psaní práce. Cíl práce se jí podařilo naplnit – její 

bakalářská práce je první ucelenou studií nejen o osobnosti Lumíra Pánka, ale i o protikomunistické 

odbojové skupině Erkvije. 

Autorka se při psaní práce opírala především o archivní prameny z provenience bezpečnostních složek. 

Dá se říci, že v tomto ohledu žádný důležitý zdroj neopomenula a patrně prostudovala všechny existující 

archivní dokumenty k osobě Lumíra Pánka. To ale nelze říci o odborné literatuře. V úvodní studii mohla 

autorka více využít dosavadní literatury k tématu politických procesů (např. publikace Karla Kaplana 

nebo z nejnovější produkce studii Lukáše Kopeckého o Vladimíru Boublíkovi) a zasadit tak téma práce 

do širšího kontextu.  

Práce je psána poměrně čtivým jazykem. Někdy se však autorka uchyluje k hovorovému jazyku, což je 

patrně nejvíce zjevné, když zkoumanou osobnost nazývá „Lumírem“. I když se jedná o autorčina 

dědečka, měla by si při textaci práce zachovat určitý odstup. V závěru práce je také viditelné, že autorka 

s jejím dokončováním spěchala, což se podepsalo též na výskytu překlepů a pravopisných chyb. 

Přes výše uvedené připomínky jsem přesvědčen, že práce je zdařilou studií jednoho „zapomenutého“ 

politického vězně a aktivního účastníka boje proti komunistickému režimu. Práci tudíž doporučuji 

k obhajobě a navrhuji ji klasifikovat známkou velmi dobře.      

 

 

V Praze, dne 7. ledna 2019    PhDr. Petr Koura, Ph.D. 


