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Povinná kritéria hodnocení práce Stupeò 
hodnocení 

   

 1 2 3 4 
Formální úprava a náležitosti práce   x  
Logická stavba a členění práce  x   
Jazyková a terminologická úroveň  x   
Adekvátnost použitých metod a 
způsob jejich použití 

  x  

Důkladnost zpracování (jdoucí do 
podrobností) 

  x  

Práce s literaturou (citace, poznámky)   x  
Práce s prameny (využití, citace, 
poznámky) 

  x  

Vymezení cíle a jeho naplnění  x   
Vlastní přínos studenta   x  

 

Pøipomínky a námìty: 

Michal Dokoupil zvolil jako své bakaláøské téma vztah V. V. Tomka a Národního muzea, 
téma zabírající rozsáhlé èasové období a nabité událostmi. Pøi jeho zpracování se potýkal 
s nerùznìjšími obtížemi, s nimiž se vyrovnal s rùznou úspìšností. K nìkterým z nich pøièiòuji 
konkrétní poznámky: 

Náležitosti práce – z formálních náležitostí práce postrádám kritický rozbor literatury, které je 
zrovna v tomto pøípadì velmi bohatá a tím potøebnìjší by byl její komentovaný pøehled, který 
by prokázal, že se kol. Dokoupil ve složité problematice dobøe zorientoval. V úvodní èásti 
jsou pojmenovány prameny, nicménì i jejich hlubší kritika schází, což vzhledem k oboru 
studia pøedkladatele práce obzvláštì mrzí. Z povinných souèástí také chybí jakákoli 
poznámka o metodologii v práci využívané. Naopak upozoròuji v pozitivním slova smyslu na 
Závìr, který prokazuje po velmi popisném výkladu v textu práce, že autor je schopen i 
srozumitelného a vìcného shrnutí celé tematiky. Po stránce typografické se víceménì podaøilo 
autorovi udržet jednotný citaèní úzus a dobrou typografickou úroveò práce (s drobnými 
výjimkami). 

Adekvátnost použitých metod – v aplikaci použitých metod spoèívá asi nejzásadnìjší problém 
hodnocené práce. Pøevažující zpùsob výkladu je zcela deskriptivní a autor nám vypráví dva 
pøíbìhy – pøíbìh Tomkùv a pøíbìh Národního muzea, které se však prolínají jen v nìkolika 
málo momentech, jakoby spolu ani nesouvisely. Lépe než mapování všech detailních peripetií 
Tomkova života a dìjin NM by snad bylo lépe si vybrat pouze jednu z epizod a tu detailnì 



popsat a ostatní prùbìh vztahu NM a významného historiografa pouze struènìji shrnout. Práce 
by tím nijak neutrpìla.  

Práce s prameny a literaturou – výklad je výraznì závislý na Tomkových pamìtech a odkazù 
na další prameny je velmi pomálu, navíc byla opominuta muzejní registratura, která by jistì 
k odhalení dalších detailù vztahu V. V. Tomka a NM pøispìla. Celkovou podobu práce by 
bývalo jistì také bylo tøeba pøizpùsobit vydání objemné monografie R. Pazderského, která 
vyšla v roce 2020.  

Naplnìní cílù práce – cíl byl bohatì naplnìn ve smyslu popisu rùzných epizod ze vztahu V. V. 
Tomka a Národního muzea. Chybí však hlubší závìreèná reflexe tohoto vztahu a vlastní 
hodnocení celé výzkumné otázky. 

 

Celkové posouzení práce a zdùvodnìní hodnocení: 

 

Práci doporuèuji k obhajobì s hodnocením dobøe. 
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       PhDr. Klára Woitschová, Ph.D. 


