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I. Formální kritéria                                                                               ano      zčásti      ne 

1. Cíl práce je zformulován a odpovídá zadání a názvu práce. X   

2. Metody využité autorem jsou adekvátní vzhledem k cíli práce a   

    tématu. 

X   

3. Struktura práce je logická a odpovídá zvolenému tématu. X   

4. Závěr shrnuje dosažené poznatky a formuluje přínos k řešení   

    problému. 
X   

5. Autor nic podstatného neopomenul (zadání, obsah, úvod,   

    pojednání, závěr, resumé v češtině a cizím jazyce) 

X   

Slovní ohodnocení  

Po obsahové i formální stránce se jedná o práci splňující požadavky kladené na tento typ 

práce. Zvolené metody a struktura odpovídají stanoveným cílům.  

 

II. Obsahová kritéria 

1. Práce prokazuje porozumění autora problematice. X   

2. Opírá se o relevantní prameny a literaturu. X   

3. Adekvátním způsobem s nimi pracuje. X   

4. Zpracování vykazuje rysy originality a vlastního přínosu. X   

5. Je obohacením problematiky vzhledem k interdisciplinárnímu   

    charakteru studovaného oboru (ZSV). 

X   

Autorka se při psaní studie snažila neopírat se jen o literaturu na toto téma, ale vychází také 

z archivních zdrojů (konkrétně zápisy ze schůzí města Poděbrad a Pamětní knihy pro město 

Poděbrady), které dosud stály mimo pozornost většiny badatelů. Zahrnutí těchto informačních 

zdrojů je významným přínosem a zvyšuje také možnost využití práce pro didaktické účely. 

.  
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III. Jazyková kritéria 

1. Práce je bez gramatických a stylistických chyb. X   

2. Práce je psána kultivovaným odborným jazykem. X   

3. Student zvládl a rozumí terminologii oboru a tématu, jímž se   

    zabývá. 

X   

4. Student pracuje správně s odkazy a citacemi, odlišuje parafráze a   

   vlastní myšlenky 

X   

5. Práce je vybavena vhodně (ve shodě s charakterem zvoleného   

    tématu) doplňky textu (graf, tabulka, obrazové přílohy apod.) 

-   

Po jazykové stránce je práce bez významnějších gramatických a stylistických chyb. Jazyk je 

sice ve stylistické rovině místy neobratný, což však úroveň studie nesnižuje.  

 

 

IV. Doplňující poznámka 

Práce je výsledkem dlouhodobého a intenzivního studia archivních materiálů i literatury  a jasně 

z ní vyplývá mimořádný zájem Lucie Zdenkové o zkoumanou otázku. Závěrečná práce proto 

podle mého názoru splňuje podmínky kladené na bakalářské práce v příslušném oboru. 

 

 

V. Otázky k obhajobě 

1) Jak se proměnil život v sledované obci za první republiky? 

2) Jakým způsobem je možné výsledky práce využít při výuce? 
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