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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  

 

Téma má potenciál pro další výzkum. V práci se vytyčují společné důrazy konzervativního i 

radikálně demokratického přístupu k husitství a zároveň důrazy protikladné. Stálo by za lepší 

koncepční propracování. Není dostatečně zdůvodněno, že liberální proud se tu nereflektuje. 

Občas jsou tu příliš krátké kapitoly (např. 4.1. Národ, divadlo, husitství), které tvoří jeden dva 

odstavce a jsou pouhou stručnou informací.  

 

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  

 

Použitá literatura je dobře zvolená z hlediska její relevance. Jsou to tituly ze současného 

bádání, stejně jako klasické práce z minulosti. Autor prokazuje schopnost formulovat určité 

myšlenkové nuance v jednotlivých pojetích. Zvolené téma je zpracováno s jistým zaujetím.  

Jsou tu však některé pojmy, které se přijímají jako neproblematické, např. pojem „historická 

objektivita“, o níž se již nejméně sto let vedou diskuse v metodologii historického bádání.     

 

 

III. Jazyková kritéria 
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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 

 

Autor zvolil tzv. chicagský způsob citování, který je legitimní při psaní odborných textů.  

Poznámky pod čarou mají charakter doplňujících komentářů. Lépe, kdybych byly výjimečné, 

a maximum bylo součástí textu. Často je nepochopitelné, proč nejsou v textu. Ruší to také 

plynulost čtení. Někdy je nesprávně velké písmeno místo malého, např. „Jungmannovské“ 

období, s. 10.  

 

IV. Otázky k obhajobě 

 

Jak se proměňovala role husitství v první, druhé a třetí fázi formování národního hnutí dle 

Hrochovy koncepce?  

 

Navržená známka                      
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