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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 popsat život na anglických venkovských sídlech v minulosti i v současnosti, včetně různých
aspektů, např. ekonomika, dějiny, život zaměstanců i majitelů, útočiště dětí i odborníků v kryptografii během druhé
světové valky, atd. Cíl byl velmi dobře splněn.

The aim of the thesis was to describe life on English Manor Houses in the past and present, including various aspects
such as economics, history, the lives of both employees and owners, sanctuary for children and cryptographers
during World War II, etc. 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.):

Zpracování obsahu je důkladné a jasné. Kombinace historického pozadí, výzkumu a vlastní skušenosti (studentka
bydlela a pracovala na anglickém venkovském sídlu) značně obohacují předloženou práci.

The content is treated thoroughly and clearly. The combination of historical background, research and personal
experience (the student lived and worked at an Engish Manor House) greatly enriches the thesis.

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.):

Jazykový projev autorky je na velmi dobré úrovni. Práci napsala studentka stylem, který má vcelku blízko
k akademickému. Někdy studentka používala hovorová slova nebo fráze, které se nehodí v akademickém psaní, a
občas se vyskytují v práci gramatické chyby, které ale vůbec 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 výborně a přílohy značně obohacují předloženou práci.

The level of the author’s English is quite good. The thesis is written in a fair approximation of academic style.
Sometimes the student used colloquial words or phrases that are not appropriate in academic writing, and there are
some grammatical mistakes, but none that 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 treated excellently, and the appendices greatly enrich the thesis.

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 rozsah práce je výjimečně široký a, že se podařila ho velmi dobře a
pečlivě.






