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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  

2. Práce je psána kultivovaným odborným jazykem za použití 

správné terminologie. 

 X  

3. Student správně cituje. X   

5. Práci doplňují vhodné přílohy. X   

 

Slovní ohodnocení 

Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta 
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Předkládaná práce splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci. Autorka navštívila 

příslušné archivy (s výjimkou VHA, který je dlouhodobě uzavřen), což i barvitě popsala. 

Podařilo se jí najít pamětníky a využít i vzpomínkový archivní materiál. Základem práce je 

ovšem „druhý život“ náletu, tj. jak se o těchto často citovaných vojenských akcích psalo 

v české historické literatuře. Provedla srovnání relevantních publikací a konfrontovala je 

s prameny. Velmi pěkným přídavkem jsou informace o aktuálních nálezech bomb a odezvě 

této skutečnosti v místním tisku, a to stejně jako informace o výstavě, která se sledovanou 

tématikou zabývá a potvrzuje tak její aktuálnost.   Reservy lze vidět především v oblasti 

formulační. Studii pokládám za zdařilou, i když by měla autorka jako historička ještě velký 

kus cesty před sebou. 

 

IV. Celkové hodnocení (slovně) 

Práci pokládám za velmi dobrou. 

 

V. Otázky k obhajobě. 
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