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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 

Autorka si klade za cíl analyzovat vliv historické paměti amerického Jihu na občanskou válku pro budování 

kolektivní identity tzv. bílého nacionalismu.  

 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 

Metodou práce je případová studie. Pro ní byla zvolena organizace s názvem Liga Jihu. Její využívání historické 

paměti je zkoumáno pomocí diskursivní analýzy v kontextu vytváření identity. Přístup je vhodný, argumentace 

logická a práce vykazuje dobrou práci s teorií i její aplikaci na zvolenou látku. Práce s prameny a literaturou je 

bez problémů. 

 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

Práce je na výborné jazykové úrovni s minimem chyb. Formální náležitosti jsou v pořádku.  

4. KONTROLA ORIGINALITY TEXTU 

 

   Prohlašuji, že jsem se seznámil/a s výsledkem kontroly originality textu závěrečné práce v systému: 

   [  ] Theses     [  ] Turnitin     [ X ] Ouriginal (Urkund) 

   Komentář k výsledku kontroly: 

Odhalené shody byly v citacích či jménech autorů případně organizací. Práce je originální. 

 

5. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z diplomové práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

Práce působí celkově velice dobrým dojmem. Po obsahové i formální stránce je vysoce nadprůměrná. Pojednává 

současné téma tvůrčím a originálním způsobem.  

 

6. SPOLUPRÁCE S VEDOUCÍM PRÁCE (komunikace s vedoucím práce, schopnost reflektovat připomínky, 

posun od původního záměru apod.) 

Spolupráce na dokončení práce byla bezproblémová. 

 

7. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 

Jedná se spíše o doplňující otázku. Píšete o významu filmu Gone With the Wind. Reflektovala nějak Liga Jihu, 

případně jiné organizace pracující s historickou pamětí Jihu, vydání filmu Gods and Generals? Ten byl sice 

kasovním propadákem, ale mezi zastánci Lost Cause vzbudil v roce 2003 velice pozitivní ohlasy.  

 

8. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

     (A a B výborně, C a D velmi dobře, E dobře, F nevyhověl): 

Práci doporučuji k obhajobě se známkou A. 

 

Datum: 19.1.2022        Podpis: 

 

 

Pozn.: Hodnocení pište k jednotlivým bodům, pokud nepíšete v textovém editoru, použijte při nedostatku místa zadní stranu 

nebo přiložený list. V hodnocení práce se pokuste oddělit ty její nedostatky, které jsou, podle vašeho mínění, obhajobou 

neodstranitelné (např. chybí kritické zhodnocení pramenů a literatury), od těch věcí, které student může dobrou obhajobou 

napravit; poměr těchto dvou položek berte prosím v úvahu při stanovení konečné známky. 
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