
 
Posudek oponenta bakalářské práce 

 
Jméno studenta: Hedvika Karlíčková 

Název práce: Židovská komunita ve Strakonicích 

Jméno vedoucího práce: Markéta Dvořáková 
                               
I. Formální kritéria                                                                               ano      zčásti      ne 

1. Cíl práce je zformulován a odpovídá zadání a názvu práce.   x 

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

  x 
 

3. Struktura práce je logická a odpovídá zvolenému tématu.  x  

4. Závěr shrnuje dosažené poznatky a formuluje přínos k řešení   
    problému. 

  x 

5. Autor nic podstatného neopomenul (zadání, obsah, úvod,   
    pojednání, závěr, resumé v češtině a cizím jazyce) 

x   

Autorka v Úvodu vůbec nedefinuje cíl práce a jen popisuje, čemu se bude věnovat 
v jednotlivých kapitolách bez toho, že by vysvětlila, proč má práce zrovna zvolenou strukturu. 
V práci není uveden ani metoda, kterou autorka zvolila. V části nazvané Závěr pak jen 
stručněji opakuje, co již uvedla na předchozích stránkách, ovšem vzhledem k tomu, že si 
nestanovila cíl, tak k žádným vlastním závěrům vyplývajícím z cíle, metody a struktury práce 
nemůže dojít. 
 
II. Obsahová kritéria        ano      zčásti      ne 

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 

5. Je obohacením problematiky vzhledem k interdisciplinárnímu   
    charakteru studovaného oboru (ZSV). 

  x 

Co se týče literatury, ta se kterou autorka pracuje, je relevantní a autorka rovněž na literaturu 
korektně odkazuje, nicméně rozhovory s pamětníky a pamětnicemi nejsou nijak adekvátně 
zpracovány, tj. analyzovány s ohledem na cíl práce, ale jsou pouze převyprávěny, což je na 
bakalářkou práci dost málo. Textu zcela chybí vlastní přínos autorky. 

 
III. Jazyková kritéria        ano      zčásti      ne 

1. Práce je bez gramatických a stylistických chyb.  x  

2. Práce je psána kultivovaným odborným jazykem.  x  

3. Student zvládl a rozumí terminologii oboru a tématu, jímž se   
    zabývá. 

 x  

4. Student pracuje správně s odkazy a citacemi, odlišuje parafráze a    x  
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    vlastní myšlenky. 

5. Práce je vybavena vhodně (ve shodě s charakterem zvoleného   
    tématu) doplňky textu (graf, tabulka, obrazové přílohy apod.) 

x   

 
V práci se vyskytuje dosti stylistických chyb a samotný text nejvíce připomíná poznámky bez 
návaznosti a logické souvislosti. 
 
IV. Otázky k obhajobě 

1) Co je cílem práce? 

2) Jakou metodu při zpracovávání témat autorka zvolila? 
 
 
Navržená známka:                      

Pokud autorka dostatečně zodpoví položené otázky, tak doporučuji k obhajobě. 
 
 
Datum:        1.9.2014              
 
 
Zuzana Kubišová 


