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Formální zpracování práce (celková struktura a její
logičnost)
Dodržení stanovených zásad citačních pravidel;
formální jednota poznámkového a kritického aparátu

Nesplňuje

splňuje s
výhradami

splňuje
s drobnými
připomínkami

Kritéria hodnocení

splňuje bez
výhrad

1. Kritické zhodnocení

Zpracování příloh
Celková typografická úprava
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dosažení
Práce stanovených cílů dosahuje
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argumentačně podloženy
Autor/ka umí pracovat s odbornou terminologií a
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C. Celkový přínos práce
Tuto část je vhodné rozvést v bodě 5.
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Práce je kompilační prací
Práce se zabývá dosud nezpracovaným tématem
Práce přináší nové poznatky
Práce navrhuje nové metodické přístupy
Práce má metodologický/teologický přínos
D. Průběh zpracovávání práce

Autor/ka pravidelně konzultovala s vedoucím práce
Autor/ka přicházela se samostatnými tvůrčími podněty

Celkové hodnocení práce
(stručná charakteristika (v případě potřeby je možné užít zvláštní přílohy)

Kateřina Urbanová se ve své práci opětovně věnovala renesančnímu zámku, postavenému
Florianem Griespekem z Griespachu v Kaceřově, jež je sice v literatuře opakovaně zmiňován
jakožto jedna z nejvýznamnějších renesančních staveb své doby u nás, ale jež de facto dosud
nebyla podrobněji zkoumána. Oproti své bakalářské práci, v níž autorka zpracovala v
základních rysech především samotnou stavbu zámku, se nyní zaměřila na opevnění zámku v
širších historických a geografických souvislostech. Nutno ocenit autorčinu snahu celý
komplex podrobně zmapovat, a to nejen architekturu samotnou, ale i nově odkrývané zbytky
nástěnných maleb, kde nalézá zajímavé interpretační možnosti.
Diplomová práce se tedy primárně věnuje italským fortifikacím s tím, že se obecnější kapitoly
vždy vztahují coby východiska k zámku v Kaceřově. Autorka dále sleduje, do jaké situace v
Čechách přichází bastionové opevnění Kaceřova a zamýšlí se nad novými možnostmi určení
doposud neznámého autora návrhu tohoto prakticky prvního čistě renesančního
architektonického komplexu mimo Prahu. Práce je sice do značné míry kompilativní, což
odpovídá poměrně širokému záběru, jenž si autorka zvolila ke zpracování vývoje fortifikací,
ale její struktura a úhel pohledu jsou nové a nabízejí nové odpovědi na dosud nezodpovězené
otázky kolem stavitele komplexu, účelu stavby fortifikace atd. Zajímavé je např. to, jakým
způsobem se autorka zamýšlí nad možnou spojitostí opevnění Kaceřova s kulturně-politickou
situací ve střední Evropě kolem poloviny 16. století.
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