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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 
Cíl práce je stanoven velmi široce. Práce se rozpadá do několika obsahových okruhů, které 
jsou propojeny pouze zčásti. Autorka se poctivě snažila cíl práce naplnit, ale vzhledem k jeho 
šíři a metodologické náročnosti se to zdařilo pouze částečně. V práci je patrný velký osobní 
zájem autorky.  
 
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  
V teoretické části práce autorka popsala problematiku politických procesů na základě studia 
širokého spektra zdrojů. Domnívám se, že uvedení do kontextu politických procesů v první 
kapitole a představení konkrétního případu Dagmar Šimkové by bylo dostatečnou náplní této 
části práce. Autorka zde vyhledávala a do jisté míry i samostatně zpracovávala různé zdroje a 
tím pádem přispěla k poznání tématu. Postrádám jasnější zdůvodnění, proč byla do práce 
zařazena druhá a třetí kapitola. Jako výrazně problematickou považuji tzv. praktickou část. 
Zejména vzhledem ke studovanému oboru oceňuji snahu zjistit míru informovanosti občanů, 
zejména středoškolských studentů. Výrazným omezením této části je její metodologická 
stránka. Přestože se autorka pokusila provést výzkumné šetření, v seznamu literatury se 
neobjevuje žádný titul, který by jí byl metodologickou oporou. Tento nedostatek se projevuje 
ve způsoby stanovení hypotéz, které kromě první z nich neplní roli hypotézy, ale jsou jen 
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předběžným odhadem výsledků. Odhady procentuálního zastoupení odpovědí nejsou 
podepřeny žádnou teorií. První hypotéza je sice poměrně banální, ale snaží se postihnout 
vztah mezi odpovědí a charakteristikou respondentů. Autorka získala poměrně vysoký počet 
respondentů, jednotlivé otázky ale nejsou zdůvodněny, jsou formulovány spíše intuitivně, 
proto nebyla výhoda velikosti vzorku  příliš využita. Číselné a grafické vyjádření výsledků má 
vzhledem k problematickému koncipování sondy minimální přínos.  
Otázky zaměřené na hodnocení výuky moderních dějin na středních školách jsou vzhledem ke 
studovanému oboru autorky užitečné, to, že si je autorka klade, hodnotím pozitivně. Stejné 
otázky jsou ale zpracované rozsáhlými výzkumy D. Labischové a B. Gracové, domnívám se, že 
autorka se měla s jejich závěry seznámit a případně na ně navázat.           
 
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   

Slovní ohodnocení 
V práci je vhodně používána terminologie historické vědy. Autorka vycházela z rozsáhlého 
spektra informačním zdrojů, které adekvátním způsobem cituje. Práce zejména v pasážích 
věnovaných D. Šimkové obsahuje některá méně obratná vyjádření.     
 

Práce splňuje podmínky kladené na závěrečné práce v příslušném oboru.   

 
 
IV. Otázky k obhajobě 
 

1. Porovnejte hodnocení výuky moderních dějin vašich respondentů s výsledky 
empirických výzkumů D. Labischové a B. Gracové. 

2. Navrhněte, jakým způsobem by mohli vyučující na středních školách podpořit zájem 
studentů o významné osobnosti regionu.       

 
 
 
V Praze dne 25. 5. 2020                            
 
 
Podpis oponenta práce 
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