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I. Formální kritéria                                                                               ano      zčásti      ne 

1. Cíl práce je zformulován a odpovídá zadání a názvu práce.  x  

2. Metody využité autorem jsou adekvátní vzhledem k cíli práce a   
    tématu. 

x   

3. Struktura práce je logická a odpovídá zvolenému tématu. x   

4. Závěr shrnuje dosažené poznatky a formuluje přínos k řešení   
    problému. 

x   

5. Autor nic podstatného neopomenul (zadání, obsah, úvod,   
    pojednání, závěr, resumé v češtině a cizím jazyce) 

x   

Slovní ohodnocení  
Jde o kvalitní studii, která po formální stránce výrazně převyšuje nároky kladené na práci 
bakalářskou. 
 
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   

5. Je obohacením problematiky vzhledem k interdisciplinárnímu   
    charakteru studovaného oboru (ZSV). 

x   

 
Slovní ohodnocení  
Po obsahové stránce jde o velmi kvalitní studii, jejíž základ byl položen důkladným studiem 
nepublikovaných materiálů z Archivu bezpečnostních složek, Archiv kanceláře prezidenta 
republiky a SOA Třeboni (třebaže citování zdrojů je poněkud netradiční). Hlavní zájem 
autorka věnovala 20. století (zejména polovině století) starší dějiny jsou zpracovány jen 
přehledově.  
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III. Jazyková kritéria 

1. Práce je bez gramatických a stylistických chyb.  x  

2. Práce je psána kultivovaným odborným jazykem. x   

3. Student zvládl a rozumí terminologii oboru a tématu, jímž se   
    zabývá. 

 x  

4. Student pracuje správně s odkazy a citacemi, odlišuje parafráze a   
    vlastní myšlenky. 

x   

5. Práce je vybavena vhodně (ve shodě s charakterem zvoleného   
    tématu) doplňky textu (graf, tabulka, obrazové přílohy apod.) 

x   

Slovní ohodnocení 
Práce je zpracována po jazykové stránce dobře bez pravopisných chyb. Roztomilou chybu 
můžeme najít jen v německém textu – nikoli „Wohlgenorem“, ale „Wohlgebohren“. Překlad 
tohoto pojmu coby „blahorodí“ je také více než archaický. Nejde však o vážnější chyby 
narušující kvalitu textu. 
 
 
IV. Otázky k obhajobě 
Jakým způsobem byste interpretovala specifika konfiskace a restituce majetku rodiny 
Hildprandtů? 
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