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I. Formální kritéria                                                                               ano      zčásti      ne 

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

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  
Autor si dává za cíl popsat proměnu řemeslnicko-zemědělského města za město průmyslové. 
Struktura práce odpovídá cíli jen částečně, vice než polovina rozsahu práce se věnuje popisu 
starších dějin, které byly již dříve dostatečně zpracovány. Přínosem bakalářské práce mělo být 
zachycení přeměny v město moderní. V závěru práce není její přínos zhodnocen.    
 
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  
V části věnované 19. století autor prezentuje zajímavé informace, odděluje ale stavební 
činnost organizovanou železnicí, zejména pak budování železniční kolonie od vývoje 
samotného města. Získané informace nebyly vzájemně propojeny, problematika výstavby 
bydlení pro nově přicházející pracovní síly je popsána útržkovitě v závislosti na zdrojích.   
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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  

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 je z jazykového hlediska problematická. Některé věty zejména v posledních kapitolách 
postrádají základní větnou stavbu, jednotlivé větné členy nejsou v odpovídajícím tvaru. Autor 
práce se vyjadřuje často neobratně.   

 

Přes výše uvedené připomínky práce splňuje podmínky kladené na závěrečné práce v 

příslušném oboru.   

 
 
IV. Otázka k obhajobě 
 
Představte projekt železniční kolonie v Nymburce v obecnějších souvislostech výstavby 
zaměstnaneckých kolonií a zahradních měst v Evropě. 

 
 
 
 
 
V Praze dne 13. 5. 2018                                                   ing. Michaela Dvořáková, PhD. 
 


