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názvu práce.  
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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.  
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Autor správně cituje.   X        

Autor nic podstatného neopomenul (obsah, úvod, závěr, seznam 

pramenů použité literatury, anotace v češtině a cizím jazyce, rozsah 
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Celkové hodnocení (slovně)  

Autor se rozhodl zpracovat téma, které je velmi zajímavé, ale také již dost probádané, protože ho 

chápe (jak se domýšlím) jako pozadí, na němž se rozvíjely děje, které jsou především v centru jeho 

zájmu – tábory lidu.  

Práce se skládá z úvodu, hlavní stati, tedy popisu událostí roku 1868, a stručného závěru, 

pokrývajícího leta 1869-72. Jde tedy hlavně o rok 1868. Zde si všímá hlavně slavností a manifestací, 

které v tomto roce proběhly, počátky táborového hnutí, počátky dělnického hnutí, tiskových pří, 

deklarace a vyhlášení výjimečného stavu. Čerpá hlavně z tisku, kromě Dělníka jsou jeho kruciálním 

pramenem Národní listy. Je jistě dobře, že připomněl i události, na něž se v některých pracích 

zapomíná, hodnotu diplomoví práce ale oslabuje, že je dost deskriptivní a závislá na jednom druhu 

pramene. Na druhé straně musím s uznáním ocenit, že autor použil k interpretaci dění i naprosto 

zapomenutou, ale  stále inspirující studii Gustava Eima. 

Vzhledem k výše řečenému doporučuji diplomovou práci k obhajobě.    
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