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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 
 
Předložená práce se věnuje zajímavému tématu, které v českém akademickém prostředí zůstává spíše na okraji. 
Analyzuje jednu z hlavních událostí skotských dějin – čistek na Vysočině – prostřednictvím jejich reflexe ve 
třech vybraných románech skotských autorů. Cíl práce je definován jasně a srozumitelně. 
 
2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 
 
Autor téma práce zasazuje do relevantního výzkumného rámce. Vychází z teorie kolektivní paměti, na jejímž 
základě formuluje výzkumná kritéria, pomocí nichž analyzuje zobrazení čistek na Vysočině ve třech skotských 
historických románech. Od výzkumného rámce se odvíjí rovněž struktura práce, čímž dochází k logické 
provázanosti jednotlivých aspektů zkoumané problematiky. Připomínku lze vznést nad relevantností kapitoly 2, 
která je věnována historickému odkazu čistek. Informace zde obsažené mohly být řešeny spíše v úvodu a při 
analýze jednotlivých aspektů zobrazení čistek ve vybraných románech. Rovněž samotné srovnání jednotlivých 
románů by bylo vhodnější řešit v samostatné kapitole, nikoli až v závěru. V práci autor prokázal, že je schopen 
adekvátně argumentovat a analyzovat zkoumaný problém.  
Práce s prameny a literaturou je na odpovídající úrovni.  
 
 
3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 
  
Po formální i jazykové stránce práce odpovídá požadavkům, které jsou na bakalářské práce kladeny. Vhodné by 

ale bylo dodržet jednotný způsob citací zdrojů v poznámkách pod čarou a v seznamu literatury. 
 
4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 
 
Práce je zpracována na velmi dobré úrovni. Autor naplnil stanovené cíle a analyzoval hlavní aspekty zobrazení 
čistek na Vysočině v historických románech ve vhodně zvoleném výzkumném rámci. 
 
5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 
  
Jaké měly čistky dopad na skotskou národní identitu?  
 
6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 
 (A-F):  
 
Práce splňuje požadavky na bakalářské práce kladené a lze ji doporučit k obhajobě. Navrhuji hodnocení A. 
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