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A. Formální a jazyková kritéria
Práce odpovídá rozsahovým podmínkám
Práce má odpovídající jazykovou úroveň (pravopis,
stylistika)
Formální zpracování práce (celková struktura a její
logičnost)
Dodržení stanovených zásad citačních pravidel;
formální jednota poznámkového a kritického aparátu
Zpracování příloh

nesplňuje

splňuje s
výhradami

splňuje
s drobnými
připomínkami

Kritéria hodnocení

splňuje bez
výhrad

1. Kritické zhodnocení

Celková typografická úprava
B. Obsahová kritéria
Práce jasně formuluje své cíle a metodiku jejich
dosažení
Práce stanovených cílů dosahuje
Práce kriticky pracuje s primárními prameny i
sekundární literaturou
Autorovy/autorčiny soudy a hodnocení jsou
argumentačně podloženy
Autor/ka umí pracovat s odbornou terminologií a
využívá jí
V práci jsou jasně vyjádřeny dosažené cíle
C. Průběh zpracovávání práce
ano

ne

Autor/ka pravidelně konzultovala s vedoucím práce
Autor/ka přicházela se samostatnými tvůrčími podněty

2. Celkové hodnocení práce
(stručná charakteristika (v případě potřeby je možné užít zvláštní přílohy)

Bakalářská práce se zabývá historií židů v Uherském Brodě, je tedy zařaditelná do oblasti
regionální historie. Téma si autorka zvolila ze svého předchozího zájmu o téma holocaustu i
kvůli svému regionálnímu zázemí. Na základě dosud provedeného výzkumu dějin židovské
komunity v Uherském Brodě, který doplnila o vlastní zkoumání , jednak o využití oral history
jako exempla osudu této komunity, jednak jejího "druhého života" jako místa paměti.
Shrnuto, práce poskytuje na bakalářské právci splňujícím způsobem průhled do jedné tragické
kapitoly soudobých českých a i evropských dějin, prokazuje heuristickou i koncepcí práce
interpretační schopnost autorky zabývat se historickými problémy.

3. Otázky a náměty práce k diskuzi při obhajobě
1/ Z jakých důvodů se o židovském či romském holocaustu v Československu do roku 1989
nemluvilo, respektive se zamlčoval?
2/ V čem autorka práce spatřuje význam Centra vizuální historie Malach?

Doporučení práce k obhajobě

doporučuji

Návrh doporučení k obhajobě: doporučuji, nedoporučuji
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