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Posudek vedoucího bakalá řské práce 
 
Autor, název, místo, vedoucí práce, rok, rozsah práce: Petra Kofroňová, Rodina v totalitárním 
systému. Případ Vlasty Charvátové, Doc.PhDr. Alena Míšková, PhD., Praha 2013, 66 stran (větší 
velikosti - 14) + obrazové přílohy 

 
 
                               

Hodnotící kritéria                                                            
 splňuje splňuje 

z větší 
části 

splňuje 
z menší 
části 

nesplňuje 

Problematika a cíl práce jsou zformulovány a odpovídají 
zadání a názvu práce. 

x    

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.   x  

Práce je psána kultivovaným odborným jazykem za použití 
správné terminologie. 

  x  

Autor správně cituje.   x  
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Problematika a cíl práce jsou zformulovány a odpovídají 
zadání a názvu práce. 

x    

Autor nic podstatného neopomenul (obsah, úvod, závěr, seznam 
pramenů použité literatury, anotace v češtině a cizím jazyce, 
rozsah odpovídá zadání). 

   x 

 
 
 
 

Celkové hodnocení (slovn ě) 
Petra Kofroňová si zvolila velmi zajímavé téma, které se jí ale nepodařilo adekvátně zpracovat. Ve 
stylistice zůstává ve vleku materiálu vyšetřujících spisů a práce tak působí poněkud bizardně. 
Zjednodušené vidění problému ji vede ke stejně zjednodušeným tvrzením, např. S. 14 (Proti komu 
byl tento soubor zákonů namířen,, ukazovalo již samotné čtení plného znění v NS, kdy se objevovaly 
výrazy jako „třídní nepřítel“, či buržoazie“.  Autorka však nesledovala parlamentní diskusi k tomuto 
zákonu, která je přístupná na internetu v parlamentní knihovně.  
Navíc samotné slovo „buržoasie“ by vůbec nevadilo, pokud by nebylo opatřeno tehdy obvyklými 
dehonestujícími  přívlastky nebo by se nehovořilo pokleslým komunistickým slangem o 
„buržoustech“. Tvrzení o „ojedinělosti“ procesů s komunisty by jistě zasloužilo alespoň vysvětlení!!! 
Takto by bylo možné pokračovat ve výčtu „plácání“, jímž Petra Kofroňová škodí  zvolenému tématu. 
V práci chybí na mnoha místech odkazy na pramen či literaturu. 
Práce obsahuje pravopisné i další chyby. 
Závěrem musím zdůraznit, že práce nebyla za celý kalendářní rok (od odevzdání první 
zamítnuté verze) ani jednou konsultována, s Dr. Tomášem Bursíkem, jemuž se v úvodu děkuje, 
pouze jednou, ačkoli i on očekával, že se autorka ještě ohlásí. Práci nikdy neviděl. 
 

Navržená známka            nedostate čně          
 
……..        ……… 
 
Datum                                Podpis vedoucího práce 


