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

Práce má za cíl popsat způsob, jak se jinak uzavřené náboženské komunity amišů, mennonitů a hutteritů 

střetávají s většinovou společností a v jakých otázkách dochází ke konfliktům. Autorka si pak klade za cíl 

porovnat, jak se toto střetávání změnilo v posledním zhruba půl století.  

 

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

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

Práce je organizována logicky, přehledně a její struktura odpovídá stanovenému cíli. S využitím různých 

metodologických přístupů a různorodých pramenů a literatury autorka úspěšně odpovídá na své výzkumné 

otázky. Oceňuji, že se dokonce pouští do analýzy rozhovorů. K tomu směřuje ale i jediná výtka k věcným 

stránkám. Autorka by měla v rámci kritiky pramenů zdůraznit, že jelikož jde o rozhovory publikované v rámci 

filmových dokumentů, je složité z její strany ověřit relevanci či výpovědní hodnotu takových rozhovorů. Kritika 

použité literatury je však v pořádku.  

 

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

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

Po formální stránce nemám k práci výhrady. Jedinou opravdu drobnou výtku mám k nekonzistentnímu pravopisu 

hutterité-huterité.    

 

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

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

Práce je po ambiciózní a po všech stránkách zdařilá. Text je velice kvalitní a práce bezesporu naplňuje autorkou 

stanovené cíle.  

 

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

Proč se autorka rozhodla nezkoumat vztah těchto komunit k sexualitě a především výrazné proměně společnosti 

v tomto ohledu v posledním půl století?  

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl): Práci doporučuji k obhajobě s hodnocením výborně.  

 

 

Datum: 5.6. 2016        Podpis: 

 

 

 

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. 
 

 


