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

 

    Obsah a cíl práce autorka vysvětluje v úvodu.  Je zjevné, že musela výrazně redukovat původní, příliš široký a 

ambiciózní projekt. 

 

 

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

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

 

     Náročnost, šíře a členitost tématu je zjevná a asi právě proto si s ním autorka nedokázala poradit tak, jak by si 

sama přála. Pokus o teoretické a metodologické ukotvení práce byl v úvodu uskutečněn poněkud nevyrovnaným 

způsobem - postrádám  zvláště  adekvátní zhodnocení a rozbor pramenné základny.  Nevyrovnaná je skladba i 

míra využití použitých odborných titulů v polském a ukrajinském jazyce.       

 

 

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

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

 

      Pokud mohu posoudit, jazykovou úroveň anglického textu nelze hodnotit jako perfektní.  Velmi fragmentární 

jsou odkazy v textu na odbornou literaturu, chybí přitom navíc odkazy na konkrétní stránky. Poznámkový aparát 

nebyl do práce vůbec zařazen. Velmi nepříjemnou skutečností je opravdu nadnormativní počet překlepů a 

tiskových chyb. 

  

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

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

  

     Celkový dojem z práce je poznamenán skutečnostmi, které byly uvedeny výše.  Autorka nesporně projevila 

značné úsilí o proniknutí do tematiky, výsledek však není přesvědčivý. Přitom text naznačuje schopnost autorky 

postřehnout a charakterizovat některé dílčí skutečnosti.   

 

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

  

    Jak se lišila situace Ukrajinců a polská politika vůči nim v Haliči a na Volyni v meziválečném období?  

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

  

     Práci přes uvedené nedostatky doporučuji k obhajobě a nemohu ji však hodnotit lepší známkou než „dobře“.    
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