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POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE/DIPLOMOVÉ PRÁCE1 

AUTORKA PRÁCE: Tereza DRAHOZALOVÁ  

NÁZEV PRÁCE: Listopad 1989 v Plzni  

OBOR STUDIA: Moderní dějiny  

AUTOR POSUDKU: doc. Mgr. Andrej Tóth, Ph.D. 

TYP POSUDKU:  POSUDEK VEDOUCÍHO PRÁCE/OPONENTA PRÁCE 2 

 

1) HODNOCENÍ OBSAHOVÉ STRÁNKY PRÁCE:                                                                                        Hodnocení 1–43 

Stanovení a vymezení cíle textu a výzkumného úkolu 1 

Struktura textu (vymezení a řazení jednotlivých kapitol) 1 

Metodologická úroveň textu 1 

Faktografická správnost textu 1 

Relevantnost tématu vzhledem k současnému stavu bádání 1 

Správnost a úroveň užití odborné terminologie 1 

Celková úroveň textu po obsahové stránce 1 

Vhodnost příloh (vyplňujte pouze tehdy, pokud práce obsahuje přílohy) 1 

 

2) HODNOCENÍ FORMÁLNÍ STRÁNKY PRÁCE:                                                                                        Hodnocení 1–44 

Schopnost shromáždit a využít relevantní prameny a zdroje informací 1 

Úroveň poznámkového aparátu 1 

Stylistická úroveň textu 1–2 

 

1 Nehodící se škrtněte. 
2 Nehodící se škrtněte. 
3 1 = výborně, 2 = velmi dobře, 3 = dobře, 4 = nevyhověl/a. 
4 1 = výborně, 2 = velmi dobře, 3 = dobře, 4 = nevyhověl/a. 



Gramatická správnost textu 1 

Celková formální úroveň textu 1 

 

3) CELKOVÉ HODNOCENÍ PRÁCE: 

Studentka předložila přehledně a kvalitně zpracovanou diplomovou práci zabývající se událostmi sametové 
revoluce v Plzni na konci roku 1989. Rozsah diplomové práce je celkem 95 číslovaných stran včetně seznamu 
použité literatury a pramenů a obrazových příloh. Práce je odpovídajícím a přehledným způsobem členěna do 
kapitol a podkapitol, které spolu po obsahové stránce tvoří kompaktní celek. Úprava práce je na požadované 
úrovni a svědčí o zodpovědném přístupu autorky ke zpracování zvoleného tématu. Jazyková úroveň a formální 
stránka práce jsou rovněž v pořádku. Pozitivně hodnotím i skutečnost, že studentka pracovala i s nevydanými 
prameny z fondů Archivu města Plzně a Státního oblastního archivu. Vlastní text práce je pak velmi vhodně 
doplněn obrazovou přílohou z rodinného archivu. 

Na závěr mohu s potěšením konstatovat, že předložená práce splňuje všechna kritéria, která jsou kladena na 
práce podobného charakteru. Práci proto jednoznačně doporučuji k obhajobě a bez sebemenšího vhání navrhuji 
klasifikaci výborně. 

 

 

PRÁCI K OBHAJOBĚ: DOPORUČUJI/NEDOPORUČUJI5 

NAVRHUJI HODNOCENÍ (SLOVY):6 výborně  

K DISKUZI BĚHEM OBHAJOBY DOPORUČUJI TATO TÉMATA (ALESPOŇ 2): 

Dokázala byste krátce popsat roli Oty Habsburka, syna posledního rakouského císaře a českého krále, v roce 
1989 v souvislosti s hroutícím se komunistickým režimem ve střední Evropě? 

 

 

 

DATUM: 26. srpna 2020                                                                            PODPIS: _____________________________ 

 

5 Nehodící se škrtněte. 
6 1 = výborně, 2 = velmi dobře 3 = dobře, 4 = nevyhověl/a. 


