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Písemné hodnocení bakalářské práce

A. Obsahová
V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce
patřičně rozpracovány. Cíle jsou adekvátně naplňovány.
Práce splňuje cíle zadání.
Studující využívá a kriticky vybírá primární a/nebo sekundární literaturu.
Práce má vymezen předmět, je využito odpovídajících metodologických
postupů.
Výstupy výzkumných částí jsou adekvátně syntetizovány a je o nich
diskutováno.
V práci je využita odborná terminologie a jsou vysvětleny hlavní pojmy.
V práci jsou formulovány jasné závěry, které se vztahují ke koncepci
práce a ke stanoveným cílům.
B. Formální
Práce vykazuje standardní poznámkový aparát a jednotný způsob citací
v rámci práce, je typograficky jednotná.
Studující dodržuje jazykovou normu, text je stylisticky jednotný.
Text je soudržný, srozumitelný a argumentačně podložený.
C. Přínos práce ⃰
D. Posouzení původnosti textu
Zjištěná shoda textu (dle IS STAG/Theses):

%

Slovní hodnocení významu zjištěné shody:
Shoda se týká obsáhlých citací z dobových stranických dokumentů, které byly publikovány. Autorka
tyto pasáže ale nevydává za své vlastní.

⃰ Rozveďte ve slovním hodnocení práce.
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Slovní hodnocení práce:

Práce přes určité dílčí nedostatky práce prohlubuje naše znalosti o průběhu počátku
normalizace v Liberci a období normalizace v letech 1969-1989.
Práce splňuje požadavky na udělení akademického titulu Bc.:

ANO

Práci doporučuji k obhajobě:

ANO

Návrh klasifikačního stupně:

velmi dobře

Náměty pro obhajobu:

Byl průběh let 1969-1989 v Liberci něčím specifický v porovnání s jinými regiony tehdejšího
Československa? Promítla se do průběhu událostí skutečnost, že obyvatelstvo Liberce
z větší části sice přislo do města až po roce 1945 v souvislosti s vystěhováním původního
německého obyvatelstva, ale že zbytky původního německého obyvatelstva zde ještě i po
roce 1969 zůstávaly?
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⃰ Rozveďte ve slovním hodnocení práce.
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