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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE*) 
  Odpovídá 

schváleným 
tezím 

Odchyluje se od 
tezí, odchýlení je 

ale vhodné a 
zdůvodněné 

Odchyluje se od tezí a 
odchýlení není vhodné a 

v práci zdůvodněné 

Neodpovídá 
schváleným 

tezím 

1.1. Cíl práce     
1.2. Metoda práce     
1.3. Struktura práce     
*) Označte vybrané hodnocení.  
KOMENTÁŘ (v případě hodnocení ve sloupcích E a F musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro jednotlivé podbody; max. 1000 znaků) 
 

Práca sa od schváleného projektu v priebehu písania odchýlila, čo samo o sebe, 
myslím, textu pomohlo. Hoci hodnotím zúženie práce ako vhodné, konečné 
spracovanie vnímam rozporuplne (viac nižšie).  

 
2. HODNOCENÍ ODBORNÉHO CHARAKTERU PRÁCE 
  Hodnocení známkou*) 
2.1 Relevance tématu s ohledem na současný stav výzkumu C 
2.2 Původnost práce a přínos oboru C 
2.3 Relativní úplnost zpracované literatury a informačních zdrojů 

vhodných pro analýzu zvoleného tématu 
C 

2.4 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu D 
2.5 Úroveň zpracování použitých zdrojů  C 
2.6 Použité metody a jejich relevance s ohledem na téma výzkumu a 

sledované cíle  
D 

*) A – výtečně (vynikající výkon pouze s drobnými chybami), B – velmi dobře (nadprůměrný výkon avšak s určitými chybami), C – 
dobře (celkově dobrý výkon s řadou výrazných chyb), D – uspokojivě (přijatelný výkon, ale se značnými nedostatky), E – dostatečně 
(výkon splňuje minimální požadavky), F – nedostatečně, neprospěl 



 
KOMENTÁŘ (v případě hodnocení E a F musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro jednotlivé podbody; max. 1000 znaků) 
 

Ako som uviedla vyššie, prácu vnímam rozporuplne, a to napriek tomu, že autorka ju 
so mnou opakovane konzultovala. Myslím ale, že v predloženom texte sa odráža 
skutočnosť, že autorka ju upravovala (v zmysle aj zmieného zužovania témy) 
takzvane za pochodu, a to sa odrazilo v kolísajúcej kvalite jednotlivých častí, v 
chaotickej štruktúre i v niektorých obsahových zjednodušeniach.   

 
3. HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH KRITÉRIÍ TEXTU 
  Hodnocení známkou*) 
3.1 Logičnost struktury práce  B 
3.2 Argumentační schopnost autora, ucelenost a provázanost výkladu C 
3.3 Zvládnutí terminologie oboru B 
3.4 Dodržení citační normy A 
3.5 Úroveň poznámkového aparátu  - 
3.6 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována 

platná kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm F!) 
A 

3.7 Oprávněnost a vhodnost příloh s ohledem na logiku výkladu a 
použitou argumentaci  

B 

3.8 Grafická úprava textu  B 
*) A – výtečně (vynikající výkon pouze s drobnými chybami), B – velmi dobře (nadprůměrný výkon avšak s určitými chybami), C – 
dobře (celkově dobrý výkon s řadou výrazných chyb), D – uspokojivě (přijatelný výkon, ale se značnými nedostatky), E – dostatečně 
(výkon splňuje minimální požadavky), F – nedostatečně, neprospěl 
 
KOMENTÁŘ (v případě hodnocení E a F musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro jednotlivé podbody; max. 2000 znaků) 

 
Formálne nedostatky nie sú závažné (objavujú sa napr. vo forme typografických 
chýb, viz napr. obsah práce), ako viac problematickú vnímam kolísajúcu previazanosť 
výkladu - stále si napr. nie som istá aký význam má kapitola č. 2 (alebo celkovo, ako 
spolu súvisí pamať/vyrovnávanie sa s holokaustom a popieranie tejto udalosti). 
V súčasnej podobe textu toto nie je presvedčivo vysvetlené.  

 
4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE  
(celkový dojem z výsledné práce, její silné a slabé stránky, původnost tématu a myšlenek 
apod.; max. 1500 znaků) 
 

Ako vyplýva tiež z dielčich častí posudku, práca má dobrý základ - a venuje sa 
relevantnej téme, ktorej význam postupom času neslabne. Práca je však príliš široko 
rozkročená a tak do veľkej miery deskriptívna, pričom výklad nie je systematicky a 
jednotlivé časti by si zaslúžili lepšiu previazanosť. Z práce sa dozvieme veľa 
informácií o celom spektre doležitých (pod)otázok, ale hlbšia analýza premien 
popierania holokaustu v ČR tu chýba.  

 
5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT  
5.1 Ako významné je popieranie holokaustu v súčasnej ČR - v porovnaní 

s minulosťou a / alebo spochybňovaním iných genocíd? 
5.2       
5.3       
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  
vyberte známku ze seznamu:  
 



Diplomovou práci k obhajobě doporučuji. 
 
Navrhované hodnocení: C - dobře 
 
Komentář k nejednoznačnému hodnocení:      
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků): 
 
      
 
Datum:                                                     Podpis: 


