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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:
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
III. Jazyková kritéria
1. Práce je prosta gramatických a stylistických chyb.

x

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.
5. Práci doplňují vhodné přílohy.

x
x

Slovní ohodnocení
IV. Celkové hodnocení (slovně) Bakalařská práce Anny Kulhánkové se mi v předložené
podobě nehodnotí snadno, neboť výsledek neodpovídá vynaloženému úsilí. To je způso-beno
především nedostatečnými formulačními a stylistickými schopnostmi autorky baka-lářské
práce. Místy tak autorčin výklad nechtěně získal až naivní půvab - srov. např. ka-pitolu 1 na
str. 11--14 či popis zajetí generála A.A. Vlasova Sověty na str. 39-41. Bohu-žel, pro časovou
tíseň při odevzdávání práce již nebylo možné ji přepsat či alespoň stylisticky vylepšit.
V. Otázky k obhajobě Proč nebyla vynechána kapitola 1, když shrnout na 3 a 1/2
stranáchvývoj na Blatensku v letech 1939-1944 je skutečně obtížný úkol? Vždyť
bakalářskámohla začít až počátkem roku 1945. Postrádám větší mapku politického okresu
Blatnás vyznačením hranic Blatenska v autorčině pojetí. Proč v textových přílohách jsou některé vzpomínky kurzívou a jiné antikvou? Co má znamenat poslední věta anotace?
Navržená známka dobře či velmi dobře podle průběhu obhajoby
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