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1. CÍL PRÁCE (uveďte, do jaké míry byl naplněn) / AIM OF THE WORK (indicate to what degree it was
fulfilled):

Cílem práce bylo zmapovat dějiny otroctví afro-američanů a jak se odráží v dílech Uncle Tom’s Cabin a  Gone With
the Wind. Cíl byl velmi dobře splněn.

The aim of the thesis was to map out the history of the slavery of Afro-Americans and how it is reflected in the
works Uncle Tom’s Cabin and Gone With the Wind. The aim was fulfilled very well.

2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, proporcionalita teoretické a vlastní práce,
vhodnost příloh apod.) / TREATMENT OF THE CONTENT (exactingness, creative approach, proportion of
theoretical and individual work, appropriateness of the appendices, etc.):

V práci se studentka seznamuje s důležitými pojmy pro pochopení hlavní problematiky, např. začátek otroctví v
Americe, přistup hnutí abolicionistů, Americká občanská valka a její dopady, doba „Rekunstrukce“ po valce, Jim
Crow, apod. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí, tj. dějepisný pozadí a analyza konkretních díl. Zpracování
obsahu obou částí je důkladné a jasné a proporcionalita teoretické a vlastní práce je adekvátní.

In the thesis the student displays familiarity with concepts of import for understanding the basic issues, e.g. the
origins of slavery in America, the approach of the Abolistionist movement, the American Civil War and its
consequences, the period of Reconsruction after the war, Jim Crow, and so on. The thesis is divided into two main
parts, i.e. historical background and analysis of the specific works selected. The content in both parts is treated
thoroughly and clearly and the proportion of theoretical and practical work is appropriate.

3. FORMÁLNÍ ÚPRAVA (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, grafická úprava,
přehlednost členění kapitol, kvalita tabulek, grafů a příloh apod.) / FORMAL TOUCHES (linguistic expression,
correctness of citations and references to publications, graphic layout, clarity of the chapter structure, quality of
tables, graphs, appendices etc.):

Práce byla napsána dobrým akademickým stylem a jazykový projev autorky je na velmi dobré úrovni. V práci je jen
málo gramatických a lexikalních chyb, žádná z nichž nebrání porozumění textu. Obsah a informace byly dobře
uspořádány a text je členěn logicky do několika kapitol a podkapitol. Formální úprava, citace, odkazy na literaturu
atd. byly zpracované velmi dobře. Formát poznámek není úplně spravný, studentka měla používat zkratu „Ibid.“

The student wrote in good academic style, and the level of the author’s English is quite good. There are few
grammatical and lexical mistakes, none of which interfere with understanding. The content and information was
well-organized and the division of the text into chapters and subchapters was executed logically. The formal aspects,
citations, references to literature and so on were generally treated well. The format of the endnotes is not entirely
correct; the student should have used the abbreviation “Ibid.”

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z diplomové práce, silné a slabé stránky,
originalita myšlenek apod.) / BRIEF COMMENTS BY THE EVALUATOR (overall impression of the diploma
thesis, strong and weak points, originality of thought etc.):

Práce je velmi silná. Studentka provedla výzkum značného rozsahu. Je zjevné, že studentka dobře pochopila zdroje a
literaturu. Pečlivě nastudovala velké množství informací a byla schopna vydělit vhodné zdroje a potřebné informace
v dané oblasti. Studentka si zaslouží uznání, že se práce zabývá problémy otroctví afro-američanů, bez nichž je






