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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.  
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Práce je psána kultivovaným odborným jazykem za 
použití správné terminologie. 
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Autor správně cituje.   
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Autor nic podstatného neopomenul (obsah, úvod, závěr, 
seznam pramenů použité literatury, anotace v češtině             
a cizím jazyce, rozsah odpovídá zadání). 
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Celkové hodnocení (slovně): 
 
Posuzovaná práce, mající převážně popisný charakter, je kromě úvodu, závěru, bibliografie, 

anotace a přílohy rozčleněna do šesti kapitol členěných dále na dílčí podkapitoly. První tři kapitoly 

jsou věnovány nástupu komunistického režimu v poválečném Československu, represi nově 

nastoleného režimu a základním znakům československého vězeňství po roce 1948. V dalších třech 

kapitolách, které jsou z hlediska struktury práce stěžejní, se autorka zabývala životem Františka 

Taussiga, Jarmily Taussigové a zejména jejími osudy po propuštění z výkonu trestu. 

Po formální stránce splňuje oponovaná práce téměř všechny náležitosti, tj. koncepční členění, 

logický sled zvoleného tématu, seznam použité literatury (21 titulů) a grafické přílohy. Velmi kladně 

lze též hodnotit kultivovanou formu jazyka. Práce se čte velice živě a jednotlivé věty nepůsobí 

samoúčelně. Jednotlivé kapitoly hlavního textu na sebe tematicky i obsahově navazují a vytvářejí 

koncepčně ucelený pohled na danou problematiku, kterou se autorka snažila zpracovat nezaujatým 

způsobem. Kladně lze hodnotit celkové rozvržení práce, kontinuitu a vzájemné propojení zpracované 

tematiky. Autorka zhodnotila získaná fakta z uvedených zdrojů a dokázala zajímavým způsobem 

poukázat na hlavní problémy související s doposud společensky citlivou kapitolou našich poválečných 

dějin. Po obsahové stránce práce vyčerpala stanovené vymezení tématu. 

 
 

Celkovou úroveň oponované práce snižují následující dílčí nedostatky: 

 příliš popisný charakter práce, málo vlastních vývodů 

 absence podstatnějšího využití archivních pramenů (v souvislosti s  politickou činností 

Jarmily Taussigové–Potůčkové zejména Národní archiv, f. ÚV KSČ)                     

 drobné nepřesnosti (např. v kap. 6.3 Vstup do komunistické strany a její činnost se autorka 

zabývá až poválečným obdobím, avšak Jarmila Taussigová vstoupila do KSČ                            

již v roce 1932) 

 nepříliš důsledné provedení poznámkového aparátu 

o na str. 8 cituje autorka Jiřího Pernese, avšak neuvádí, odkud jej cituje 

o na str. 10 cituje autorka Václava Havla, avšak neuvádí, odkud jej cituje 

o na str. 44 autorka užívá ve dvou případech doslovnou citaci (text psaný kurzívou 

v uvozovkách) bez uvedení patřičného odkazu 

o u citací autorka udává číslo strany pouze při doslovném převzetí části textu              

(psaný kurzívou v uvozovkách), v jiných případech (přebírá-li např. myšlenku)           

číslo odkazované strany chybí 



o na str. 45 a 46 autorka opomenula při téměř doslovném převzetí pasáží z knihy           

Jiřího Pernese Komunistky s fanatismem v srdci (str. 124, 128) uvést patřičný             

odkaz 

o na str. 10, 17, 18 chybná citace sborníku (z citace není patrné, kdo je autorem 

odkazovaného textu) 

o opakování totožných odkazů jdoucích bezprostředně po sobě, např. str. 50                 

(namísto tamtéž, citované dílo aj.) 

 

 
Doporučené otázky k obhajobě: 
 

 V čem autorka spatřuje hlavní problémy zpracování daného tématu z hlediska práce 

s pamětníky (orální historie)?  

 Jak se autorka staví k diskutovanému problému “totalitarismu v českých dějinách”? 

 

 
 
 
 
 
    Přes výše uvedené dílčí nedostatky práci doporučuji k obhajobě. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Navržená známka:                  chvalitebně        
 
 
  
 
 
 
 
          
      
V Praze 3. 6. 2013      ……………………… 
          

Mgr. Petr Svoboda 
 
 


