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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  
Autor v úvodu představuje téma práce, nikoliv její cíl. Ten je v textu vyjádřen implicitně. 
Přesto práce strukturou i obsahem svůj cíl naplňuje.    
 
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 sleduje vývoj města ve vztahu k tiskařskému řemeslu. Svým zaměřením překračuje 
prostý popis regionální historie. Na základě záměru autor volí zdroje, a to jak prameny, tak 
literaturu. Práce úspěšně zachycuje významné politické, hospodářské, sociální a kulturní 
vlivy, které se projevily v životě města i jeho současné podobě.   
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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.) 

 X  

Slovní ohodnocení 
Práce je psána odborným jazykem, autor ale místy používá méně obratná vyjádření. Autor 
pracoval s rozsáhlým spektrum informačním zdrojů, které důsledně a precizně cituje. Práce 
neobsahuje obrazovou přílohu, ale vzhledem ke zpracovávanému tématu je zřejmé, že hledání 
odpovídající obrazové dokumentace by bylo dalším samostatným úkolem.  
 
Práce splňuje podmínky kladené na závěrečné práce v příslušném oboru.   

 
 
IV. Otázky k obhajobě 
 

1. Vysvětlete pomocí dostupných zdrojů, jak bylo možné udržet kontinuitu práce tiskáren 
po skončení 2. světové války a odsunu německého obyvatelstva?  

2. Jak rozumíte situaci, kdy se ve 2. polovině 20. století výrazně snížil počet 
zaměstnanců tiskáren, ale počet obyvatel Vimperka se zdvojnásobil?   
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