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I. Formální kritéria                                                                               ano      zčásti      ne 

1. Cíl práce je zformulován a odpovídá zadání a názvu práce.    

2. Metody využité autorem jsou adekvátní vzhledem k cíli práce a   
    tématu. 

X   

3. Struktura práce je logická a odpovídá zvolenému tématu. X   

4. Závěr shrnuje dosažené poznatky a formuluje přínos k řešení   
    problému. 

 X  

5. Autor nic podstatného neopomenul (zadání, obsah, úvod,   
    pojednání, závěr, resumé v češtině a cizím jazyce) 

X   

Slovní ohodnocení  
Cíl práce je v úvodní části vyjádřen spíše implicitně, vzhledem k tomu, že obsahem práce je 
popis činnosti klubu Za Starou Prahu v souvislosti s jeho působením v Juditině věži, autor zde 
sleduje také téma památkové péče. V závěru spíše shrnuje obsah práce a vlastní závěry o vlivu 
sídla Klubu na jeho činnost uvádí spíše na okraj.   
   
II. Obsahová kritéria 

1. Práce prokazuje porozumění autora problematice. X   

2. Opírá se o relevantní prameny a literaturu. X   

3. Adekvátním způsobem s nimi pracuje. X   

4. Zpracování vykazuje rysy originality a vlastního přínosu.  X  

5. Je obohacením problematiky vzhledem k interdisciplinárnímu   
    charakteru studovaného oboru (ZSV). 

X   

Slovní ohodnocení  
Autor pracuje s prameny i odpovídající literaturou. Zasazuje informace o činnosti a sídle 
Klubu do politických a společenských souvislostí dané doby a vytváří plastický obraz počátků 
a dalšího vývoje památkové péče v Praze. Práce je místy výrazněji popisná, s tím, že popis 
někdy zabíhá do velkých podrobností.      
 
III. Jazyková kritéria 

1. Práce je bez gramatických a stylistických chyb. X   

2. Práce je psána kultivovaným odborným jazykem. X   

3. Student zvládl a rozumí terminologii oboru a tématu, jímž se   
    zabývá. 

X   
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1. Práce je bez gramatických a stylistických chyb. X   

4. Student pracuje správně s odkazy a citacemi, odlišuje parafráze a   
    vlastní myšlenky. 

X   

5. Práce je vybavena vhodně (ve shodě s charakterem zvoleného   
    tématu) doplňky textu (graf, tabulka, obrazové přílohy apod.) 

X   

Slovní ohodnocení 
Práce prokazuje porozumění tématu, zvládnutí odborného jazyka a schopnost kultivovaného 
vyjadřování.    
 
Práce splňuje podmínky kladené na závěrečné práce v příslušném oboru.   

 
 
IV. Otázka k obhajobě 
 
V poslední kapitole práce uvádíte k zamyšlení otázku místa pro uplatnění současného 
architektonického výrazu v Praze. Mohl byste prezentovat jako příklad vybranou kauzu, ve 
které je konflikt mezi hlediskem ochrany památek a utváření architektonicky kvalitní moderní 
tváře Prahy zvlášť dobře patrný?       
 
 
 
 
 
 
V Praze dne 12. 5. 2018                                                         ing. Michaela Dvořáková, PhD.
               
 
 


