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Hodnotící kritéria
splňuje

Problematika a cíl práce jsou zformulovány a odpovídají zadání
a názvu práce.

x

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.

x

Autor správně cituje.

x

Autor nic podstatného neopomenul (obsah, úvod, závěr, seznam
pramenů použité literatury, anotace v češtině a cizím jazyce,
rozsah odpovídá zadání).

x

splňuje
z větší
části

splňuje
z menší
části

nesplňuje

Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta, Katedra dějin a didaktiky dějepisu
Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1
Celkové hodnocení (slovně)

Luboš Felgr si za téma bakalářské práce vybral nepříliš známý segment z širší
problematiky nacistické perzekuce Židů v českých zemích. Předmětem jeho výzkumu se stala
byrokratická instituce, Ústředna pro židovské vystěhovalectví v Praze, jíž se překvapivě
dosud nedostalo zájmu badatelů, který by odpovídal jejímu významu.
Vedle pramenů z Archivu Židovského muzea v Praze a Národního archivu v Praze se autor
mohl opřít o poměrně rozsáhlý soubor odborné literatury, jejíž značná část je německé
provenience. Defendent prokázal v těchto informačních zdrojích výbornou orientaci.
Struktura práce je celkově přehledná a racionálně zvolená. Text je pečlivě ozdrojovaný.
Oceňuji rovněž jeho čtivost a jazykovou čistotu. Celkově je práce Luboše Felgra na
bakalářskou práci značně vyzrálá jak z odborného, tak z formálního hlediska (v tomto směru
jsou nedostatky jen marginální). Lituji snad jen toho, že schází ilustrační příloha, která by
mohla chod nacistické úřednické mašinérie přiblížit i vizuálně.

Předloženou práci Luboše Felgra hodnotím jako velmi zdařilou. Rád ji doporučuji k obhajobě.
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