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Hodnocení práce

Obsah práce odpovídá názvu 
práce   

odpovídá  
s připomínkou odpovídá s výhradou neodpovídá názvu 

práce

Struktura práce odpovídá zcela 
tématu  

odpovídá 
 s připomínkou odpovídá s výhradou neodpovídá 

požadavkům

Formální úprava odpovídá 
požadavkům

odpovídá 
s připomínkou odpovídá s výhradou neodpovídá 

požadavkům

Citace v práci odpovídají normě odpovídají 
s připomínkou

odpovídají 
s výhradou neodpovídají

Přílohy práce vhodně doplňují 
téma netýkají se tématu jsou nevhodné k 

tématu
nejsou v práci 

uvedeny

Seznam literatury odpovídá tématu odpovídá
 s připomínkou odpovídá s výhradou neodpovídá

Počet stran 
práce

odpovídá 
požadavkům

odpovídá
 s připomínkou odpovídá s výhradou neodpovídá 

požadavkům
Celkové 
zpracování 
tématu

odpovídá 
požadavkům 

odpovídá
 s připomínkou odpovídá s výhradou neodpovídá

Celkové hodnocení vyhověl/a nevyhověl/a
Doporučení k obhajobě doporučuji nedoporučuji

Připomínky, výhrady, zdůvodnění
• Olga Vojíková se zabývala portrétem známé osobnosti vystupující proti  nacistickému režimu – 
S. Schollové. Portrét je sestaven ze shrnutí
✔ již dosud vydaných monografií o životě této mladé ženy 
✔ publikací a o vzniku a činnosti hnutí Weiße Rose 
✔ a představením osobních poznámek Sofie Schollové (úryvky z dopisů, deníkových záznamů). 

• Olga Vojíková ve své práci prokázala schopnost fundovaně pracovat se sekundární literaturou, 
kterou odpovídajícím způsobem i reflektuje. 
• Bakalářská práce je psána v jazyce německém, má celkem 58 stran textu a 8 stran příloh, které 
práci  velmi  vhodně doplňují.  Jazyk  práce je  kultivovaný  a  plně odpovídá  požadavkům, které  jsou na 
bakalářskou práci kladeny.
• Text  bakalářské  práce  je  vyvážený  po  stránce  obsahové  i  stylistické.  K  práci  nemám žádné 
zásadní připomínky. Seznam literatury obsahuje ne velké množství knižních pramenů, které lze vzhledem 
ke zpracovanosti daného tématu považovat za zcela postačující. Nevelké množství monografií vyvažují 
bohatě zastoupené internetové prameny. Orientaci Olgy Vojíkové v literatuře věnované S. Schollové lze 
tedy hodnotit rovněž pozitivně. 
• Přínos práce spatřuji  v uceleném pohledu na osobnost Sofie Schollové a hodnotící reflexi  její 
činnosti.

1



Celkové hodnocení
• Bakalářskou  práci  Olgy  Vojíkové  doporučuji  k  obhajobě  a  v  závislosti  na  obhajobě  ji 
hodnotím jako výbornou.

Otázky k obhajobě
• Jakým způsobem byste představila osobnost Sofie Schollové ve výuce německého jazyka na 

gymnáziu nebo na jiném typu školy v ČR? 
• Čím by měla nebo mohla osobnost Sofie Schollové současnou mladou generaci podle Vašeho 

názoru oslovit?

V Praze dne 2. 9. 2013                                                       
        PhDr. Tamara Bučková, Ph.D.

2


