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Název práce
„Das Gesetz ändert sich, das Gewissen nicht.“ Sophie Scholl – ihr Leben, ihre Tätigkeit 
und ihre Briefe: Interpretation

Autor/ka práce Olga Vojíková

Vedoucí práce Doc. PhDr. Viera Glosíková, CSc.

Oponent/ka práce PhDr. Tamara Bučková, PhD.

Hodnocení práce

Obsah práce
odpovídá názvu 

práce   
ANO

odpovídá  
s připomínkou

odpovídá s výhradou
neodpovídá názvu 

práce

Struktura práce
odpovídá zcela 

tématu              
ANO

odpovídá 
s připomínkou

odpovídá s výhradou
neodpovídá 
požadavkům

Formální úprava
odpovídá 

požadavkům
ANO

odpovídá 
s připomínkou

odpovídá s výhradou
neodpovídá 
požadavkům

Citace v práci
odpovídají normě

ANO
odpovídají  s  
připomínkou

odpovídají 
s výhradou

neodpovídají

Přílohy práce 
vhodně doplňují 

téma
ANO

netýkají se tématu
jsou nevhodné k 

tématu
nejsou v práci 

uvedeny

Seznam literatury
odpovídá tématu

ANO
odpovídá

s připomínkou
odpovídá s výhradou neodpovídá

Počet stran práce
odpovídá 

požadavkům
ANO

odpovídá
s připomínkou

odpovídá s výhradou
neodpovídá 
požadavkům

Celkové 
zpracování tématu

odpovídá 
požadavkům 

ANO

odpovídá
s připomínkou

odpovídá s výhradou neodpovídá

Celkové hodnocení
vyhověl/a

ANO
nevyhověl/a

Doporučení k obhajobě
doporučuji

ANO nedoporučuji

Připomínky, výhrady, zdůvodnění:

BP psaná v němčině (58 + 8 stran přílohy) je zpracována pečlivě, na dobré odborné úrovni. 

Jazykový projev v NJ je velmi kultivovaný. 

Zejména analytickou část práce považuji za velmi podnětnou, která představuje zásadní autorčin 

přínos ke zpracovanému tématu. Ukazuje kromě jiného, jak autorka dokáže fundovaně pracovat 

s textem (i s faktografickým materiálem) a dospět k formulování závěrů. Závěrečná část 

v německém a českém jazyce, kde autorka sumarizuje poznatky, k nimž dospěla, je přehledná a 

precizně formulována.

BP hodnotím jako práci výbornou.



Otázky k obhajobě:

1. Gibt es in der Sekundärliteratur, bzw. in den verschiedenartigen Auseinandersetzungen mit der 
Lebensgeschichte Sophie Scholls widersprüchliche Einschätzungen oder Interpretationen?
2. Wie bewerten Sie persönlich die Taten Sophies – als etwas ausgesprochen Positives oder eher 
als überflüssiges Riskieren des Lebens?   

V Praze dne 1. 9. 2013                                                       
podpis


