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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 

 
Tato práce se zabývá politickými a společenskými aspekty přítomnosti židovského obyvatelstva v USA. Práce se 

odvíjí od masové imigrace především východoevropských Židů na počátku 20. století. Cílem práce je hodnocení, 

nakolik se Židé v USA asimilovali a jak se změnila jejich role ve společnosti především v souvislosti 

s hospodářskou krizí a druhou světovou válkou, tou se však práce detailně nezaobírá. 

 

 

 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 

 

Práce vychází z kombinace popisu, hodnocení, komparace i dalších metod širšího spektra společenských věd. 

Přes její vhodné metodologické ukotvení, jasně a pevně vytčený cíl i logickou strukturu, obsahuje některé dílčí 
nepřesnosti, či zkreslení, neboť si zvolila dosti náročné téma, a v mnoha ohledech tedy musela autorka práce 

sáhnout k nutné generalizaci, ze které tyto dílčí nedostatky vyplývají. Navzdory dílčím nedostatkům však 

v zásadních rysech celá práce plně dosahuje deklarovaných cílů. Celá práce je podpořena kvalitními zdroji, je 

však logické, že převážně sekundárními díly od autorů s úzkým vztahem k osudu Židů v USA. 

 

 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

  

Plně vyhovující kladeným nárokům. Chyby jsou zde jen výjimečné. 

 
 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

  

Práce si svým záběrem vytkla velmi náročný a komplexní úkol, rozhodně na FSV patří mezi práce jedinečné, ale 

i přínosné. Studentka shromáždila dostatečný počet relevantních kvalitních zdrojů, které vhodným způsobem 

zužitkovala. Jistou nectností je nezbytná generalizace v některých pasážích, a z ní vyvěrající dílčí nepřesnosti, či 

drobná zkreslení detailů celkového obrazu popisovaného tématu. Tento celkový obraz však je správný. Jako 

celek práce dosáhla deklarovaného cíle a vyhověla též všem kladeným nárokům. 

 

 

 
5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 

  

Jaké byly hlavní důvody změny negativního vnímání židovské populace některými Američany v průběhu 20. 

století? Došlo v USA k úspěšné integraci židovské menšiny? 

 

 

 

 

 

 



6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  

 

 

Práci k obhajobě doporučuji a navrhuji hodnocení v závislosti na průběhu obhajoby stupněm  

VÝBORNĚ - VELMI DOBŘE. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Datum: 1.6.2015        Podpis: 

 

 

          Mgr. Petr Anděl, Ph.D. 

Pozn.: Hodnocení pište k jednotlivým bodům, pokud nepíšete v textovém editoru, použijte při nedostatku místa zadní stranu 
nebo přiložený list. V hodnocení práce se pokuste oddělit ty její nedostatky, které jsou, podle vašeho mínění, obhajobou 
neodstranitelné (např. chybí kritické zhodnocení pramenů a literatury), od těch věcí, které student může dobrou obhajobou 
napravit; poměr těchto dvou položek berte prosím v úvahu při stanovení konečné známky. 

 


