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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    

Celkové hodnocení (slovně)  

Hlavním cílem bakalářské práce Magdaleny Pánkové bylo zmapovat život svého dědečka, 

politického vězně Lumíra Pánka. Současně se autorka zaměřila i na osudy, jak sama napsala, 

„spolupachatelů“ jejího dědečka Lumíra Pánka. Jedná se především o osobu Radomíra Kleina 

Jánského. Práce je doplněna seznamem pramenů, literatury, článků, rozhovorů, internetových 

zdrojů a seznamem korespondence, poznámkovým aparátem a jednou obrazovou přílohou.  

Seznam literatury by měl být uspořádán abecedně a jména ve shodné podobě. U všech 



doslovných citací by měly být uvedeny strany, na nichž se citace v použité literatuře nachází. 

Citace na straně textu by neměly začínat pojmem „Tamtéž“, pokud mu žádný zdroj 

nepředchází. 

        Práci tvoří 9 kapitol včetně Úvodu a Závěru. V druhé kapitole se autorka bakalářské 

věnuje charakteristice politických procesů a jako zdroj informací uvádí studii Jana Kalouse. 

Pokud bude v práci o politických procesech pokračovat, doporučuji tuto kapitolu rozšířit o 

konkrétní procesy a o podrobnější rozbor existujících pramenů a literatury. Třetí kapitola se 

zabývá obdobím studentských let Lumíra Pánka a čtvrtá ilegální činnosti studentské 

organizace zvané Erkvie. Charakterizuje období, v němž působila a seznamuje nás s osobností 

Radomíra Kleina Táborského. Název kapitoly je třeba upravit tak, aby byl shodný s názvem 

podkapitol 4.4 a 5.1. Kapitola pátá se zabývá procesem se zmíněnou skupinou, šestá životem 

ve vězení a sedmá amnestií odsouzeného a jeho dalším zatčením. Osmou kapitolu věnovala 

Magdalena Pánková životu svého dědečka a jeho rodiny po propuštění na svobodu.  

      Práce má jako celek logickou a vyváženou skladbu. Autorka  v ní prokázala schopnost 

pracovat s prameny, literaturou a s údaji získanými od pamětníků. Přes drobné připomínky 

uvedené v posudku konstatuji, že práce splňuje požadavky kladené na bakalářské práce a 

práci doporučuji k obhajobě.  
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