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Komise se dohodla na bodovém hodnocení:

9 bodů

Hodnocení práce a její prezentace:
1. Odborná úroveň a úroveň zpracování
Projekt zachycující projevy politické perzekuce 50. let 20. století na Liberecku vychází
především ze studia regionální literatury a vzpomínek pamětníků. Již z úvodu je patrné, že autorka
dobře promyslela dílčí cíle, těm podřídila kompozici práce. V první kapitole vymezuje základní
rysy sledovaného období, v druhé je konkretizuje vzhledem k Liberecku. Klíčovou se stává třetí
část věnovaná charakteristice politické perzekuce ve sledovaném regionu, jejím typům, průběhu i
obětem. Zde autorka prokázala svou schopnost správně analyzovat a třídit informace ze
sekundárních zdrojů tak, aby do práce zařadila jen údaje potřebné pro postižení tématu. Čtvrtá
kapitola dál konkretizuje téma sledováním osudů čtyř osob, jež byly režimem 50. let stíhány či
omezovány. Pro její účely autorka vyhledala a oslovila čtyři pamětníky, zastupující představitele
různých typů perzekuovaných (politický vězeň, věřící člověk, živnostník, odpůrce kolektivizace),
zaznamenala jejich vzpomínky a velmi stručně je v textu okomentovala. Bohužel většina cenných
informací zůstala ukryta v přílohách, zjištěné poznatky jsou v práci zobecněny pouze v minimální
míře, naopak přílohy se stávají velmi funkční.
Kompozičně a stylisticky vyvážená práce je občas narušována neobratnými či zkratkovými
vyjádřeními, které zastírají smysl informace nebo vedou i k historické nepřesnosti (např. na s. 7
nebo 8). Gramatických, syntaktických či ortografických chyb se studentka dopouští jen ojediněle,
především v interpunkci a užití ortografických dublet (např. president - prezident). Projekt má
výbornou formální a typografickou úroveň, autorka správně pracuje s poznámkovým a odkazovým
aparátem.
Po detailnějším zpracování vzpomínek perzekuovaných a event. rozšíření respondentské
základny doporučuje komise přihlásit projekt do soutěže SOČ.

V Liberci 20. října 2010
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