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Katedra filozofie

PROTOKOL O HODNOCENÍ PRÁCE

Práce: Bakalářská

Posudek: Oponenta

Práci hodnotil: Mgr. Marek Havlík 

Práci předložila: Markéta Kubíková 

Název práce: Podmínky těžby uranu v Jáchymově 1950 – 1989.


1.	CÍL PRÁCE (uveďte, do jaké míry byl naplněn):

Hlavním cílem práce je přiblížení a porovnání životních a pracovních podmínek politických vězňů a civilních zaměstnanců na Jáchymovsku. 
Stanovený cíl práce byl naplněn. 



2.	OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, proporcionalita teoretické a vlastní práce, vhodnost příloh apod.):

Práci lze teoreticky rozdělit do dvou částí. První část se snaží přiblížit historické klima. Druhá část je věnována tématu, které si autorka zvolila za cíl své práce. Autorka tak v první části velmi vhodnou formou (stručně, výstižně) představuje historické klima, do kterého její téma zapadá. Autorka se v první části věnuje pouze relevantním aspektům a neubíhá do detailů, které by ji zdržovaly nebo oddalovaly od jejího tématu a stanoveného cíle práce. Druhá část práce je pak plně věnována hlavnímu tématu práce a plně naplňuje stanovený cíl práce.    



3.	FORMÁLNÍ ÚPRAVA (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, grafická úprava, přehlednost členění kapitol, kvalita tabulek, grafů a příloh apod.):

Jazykový projev je na velmi dobré úrovni. Seznam literatury je v pořádku a podle normy, stejně jako poznámky pod čarou. Obrazové materiály jsou v práci umístěny správně v příloze a jsou velmi kvalitní. Práce je po formální stránce velmi pečlivě zpracována.



4.	STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z práce, silné a slabé stránky, originalita myšlenek apod.):

Jedná se o velmi kvalitní práci, která v mnohém převyšuje podmínky stanovené k úspěšnému obhájení bakalářské práce. Autorka má velmi příjemný styl projevu, který v žádném případě nelze prohlásit za nevědecký. Práce tak navíc dostává formu velmi čtivého textu. Autorka kombinuje práci s relevantní literaturou s tzv. orální historií a práce tak dostává další velmi zajímavý rozměr. Veškeré části předložené práce jsou od úvodu po poslední stránku příloh zpracovány velmi pečlivě.

Ve výsledku je práce velmi čtivá a originální, stejně jako je pečlivě vypracována po všech formálních stránkách.



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

Nemám otázky.




6.	NAVRHOVANÁ ZNÁMKA (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl): 

Výborně. 



Datum: 10. 5. 2012								Podpis:




