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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  
 
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   

Slovní ohodnocení  
Práce je na bakalářské úrovni výborná, a to především díky svému záběru, který nezůstává u 
pouhého vnějšího popisu, nespokojuje se pouhým moralizujícím odsouzením fenoménu 
holokaustu, ale ptá se po jeho kořenech v moderním projektu civilizace. Právě tuto linii tázání 
by ale stálo za to rozvinout dále. Viz bod IV. 
 

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.) 

x   
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Slovní ohodnocení 
Práce je psaná kultivovaným a čtivým jazykem. 
 
IV. Otázky k obhajobě 
Spočívá holokaust a „racionalizovaná zvěrstva“ druhé světové války jen ve zneužití 
moderních technologických a vědeckých prostředků? V čem spočívá ona dvojstrannost 
modernity, o které mluví Zygmunt Baumann? Proč jsou obě strany modernity nutně spojeny? 
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