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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   

Autor nic podstatného neopomenul (obsah, úvod, závěr, seznam 

pramenů použité literatury, anotace v češtině a cizím jazyce, 

rozsah odpovídá zadání). 
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Celkové hodnocení: Cílem bakalářské práce, který je nastíněn v Anotaci, bylo prokázání 

politického vlivu na organizační práce před olympiádou, odvrácení bojkotu zemí poukazujících na 

rasovou politiku Německa a zneužití OH ve prospěch hitlerovského Německa. Ve své práci se autor 

opírá o dostupnou literaturu a internetové zdroje. Ostatní metody, které autor uvádí, nebyly využity 

tak, aby umožnily vytvořit historickou analýzu. Výsledkem práce, která se nezabývá hlubší 

analýzou doby, je jen obecná syntéza uvedené problematiky vytvořená prostým popisem událostí. 

Práci tvoří dvanáct kapitol včetně Úvodu a je doplněna seznamem pramenů, literatury, 

poznámkovým aparátem a přílohou. Kvalitu práce, především v kapitolách majících přímý vztah ke 

zvolené problematice, by zvýšilo využití dobových zpráv z tisku jednotlivých zemí a dalších 

pramenů, jejich ohlas a srovnání. Přínosem by bylo věnovat se postoji ČSR k XI. OH a účasti 

našich sportovců na nich. V práci používá její autor velké množství citátů. Nedostatkem je absence 

jejich hodnocení a komparace. V poznámkovém aparátu chybí u některých citací rok vydání. 

Drobné nedostatky se objevily i ve stylistice a gramatice. Např. str. 24: 1. Vznikla republika, která 

nestála na pevných základech. V čele stáli sociální demokraté. – z takto uvedeného údaje nelze 

vyčíst žádný logický závěr. 2. Poslední Německý císař – přídavná jména se píší s malým písmenem. 

Nedostatkem je rovněž časté užívání beletrizujících výrazů a obratů, které neodpovídají jazykovým 

požadavkům kladeným na odbornou práci. 

Přes uvedené připomínky prokázal autor schopnost práce s  literaturou a schopnost vytvoření 

historické syntézy. Práce splňuje základní podmínky kladené na bakalářskou práci, a proto ji 

doporučuji k obhajobě.  
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