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Problematika a cíl práce jsou zformulovány a odpovídají 

zadání a názvu práce. 
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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     

 

 

Celkové hodnocení (slovně) 

Autorka zakládá svou práci na solidní znalosti pramenů, odborné literatury i vlastních zkušeností. 

Pokouší se v ní rekonstruovat síť spolků, sloužících k všestrannému, zejména vzdělanostnímu 

povznesení rusínského obyvatelstva, a tak naplňujících záměry Československé republiky. Práci 
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považuji za kvalitní, přesto se mi zdá, že koncipovat ji pouze na základě spolkové činnosti nemůže 

stačit. Učitelé přicházeli přece na Podkarpatskou Rus ne proto, aby zakládali spolky (byť jakkoli 

záslužné), ale aby učili – a co tedy učili, jak přizpůsobovali osnovy konkrétním podmínkám? Jak se 

tam třeba učila vlastivěda, dějepis, občanská nauka? Jak se aplikovaly lidovýchovné zákony z roku 

1919? Nemohlo být působení některých úřadů (např. četnictva) kontraproduktivní? V každém 

případě je nezbytné zdůraznit roli armády, která bývá za určitých podmínek významným kultivačním 

činitelem. 

Rád bych upozornil ještě na některé nejasné momenty. Myslím si, že termín „ruský jazyk“ není vždy 

používán jednoznačně, dále si nedovedu představit, co znamená pojem „proruský“ v kontextu 30. let, 

Sovětského svazu „za humny“ atd. Doporučoval bych ještě také se zaměřit na činnost českých 

železničářů. V práci také postrádám určité zasazení do celkového kontextu, hlavně politického, 

předpokládám, že se této otázce věnovala autorka již dříve.  
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