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I. Formální kritéria                                                                                ano      zčásti      ne 
1. Problematika a cíl práce jsou zformulovány a odpovídají zadání 

a názvu práce. 
 x  

2. Autor využívá relevantní prameny a literaturu  x  

3. Metody využité autorem jsou adekvátní vzhledem k cíli práce a   
    tématu. 

  x 

4. Struktura práce je vyvážená a logická. Autor nic podstatného neopomenul 
(zadání, obsah, úvod,  rozbor pramenů, pojednání, závěr, resumé v 
češtině a cizím jazyce, rozsah) 

  x 

5. Závěr shrnuje dosažené poznatky.  
 

  x 

 
Nejproblematičtější body v hodnocení okomentovat slovně: 
 Úvod je kombinací cíle, memoárů, historie obce a zmínky o pramenech a literatuře.  Jedinou 
metodou bylo plošné přepsání vybraného textu z pramenů a literatury. Název 4. kapitoly – 
v níž se autorka zabývá popisem historii obce-  Kostel i Hostinec není vhodný do odborné 
práce. Jednotlivé části práce jsou neustálým opakováním téhož textu. Např. text na str.  29 -
26 nalezneme též na str. 36 – 43, 50 -57, 62 – 67 a 93 – 102, str. 29 – 30 na str. 88 -89, str. 38 
-41 na str. 71 - 74, str.  43 – 45 na str. 57- 59, str. 47 -50 na str. 59 -61. Závěr práce je z větší 
části opakováním citátů z textu. 
II. Obsahová kritéria 
1. Práce prokazuje porozumění autora problematice.   x 

2. Opírá se o relevantní prameny a literaturu.  x  

3. Adekvátním způsobem s nimi pracuje.   x 

4. Zpracování vykazuje rysy originality a vlastního přínosu.   x 
 
Slovní ohodnocení  
Autorka diplomové práci použila text vybraný z pramenů a literatury a bez analýzy ho vložila 
do textu. Práce se tak stala pouhou sbírkou citátů a některých faktografických údajů, ale 
žádný přínos autorky v ní nenajdeme. 
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III. Jazyková kritéria 
1. Práce je prosta gramatických a stylistických chyb. x   

2. Práce je psána kultivovaným odborným jazykem za použití 
správné terminologie. 

 x  

3. Student správně cituje.   x 

4. Práci doplňují vhodné přílohy.  x  
 
Slovní ohodnocení 
Stylistika a odborný jazyk lze hodnotit pouze na základě přepisu a není ukázkou stylistické a 
odborné schopnosti diplomantky. Od str. 30 do str. 45, od str. 48 do str. 74, od str. 76 do str. 
85 a od str. 91 do str. 107 autorka neuvádí u citací žádné zdroje. V práci existují dvě přílohy. 
1.  Dobový plán obce Mladá a 2. Projev poslance Karla Práška. Projev poslance je uveden na 
str. 75 – 86, ale autorka ho slovně nezasadila do kontextu práce a v práci s ním nepracuje.  
IV. Celkové hodnocení (slovně) 
Práce Andrey Šálové nesplňuje minimální požadavky kladené na diplomovou práci, ani 
v oblasti odborné a po odečtení doslovně se opakujících pasáží, ani svým rozsahem.  
V. Otázky k obhajobě. 
Proč byla práce zpracovaná tímto způsobem a jak ji autorka hodlá přepracovat 
 
Navržená známka  
Práci hodnotím jako nevyhovující a nedoporučuji k obhajobě                     
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