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A. Formální a jazyková kritéria
Práce odpovídá rozsahovým podmínkám
Práce má odpovídající jazykovou úroveň (pravopis,
stylistika)
Formální zpracování práce (celková struktura a její
logičnost)
Dodržení stanovených zásad citačních pravidel;

Nesplňuje

splňuje s
výhradami

splňuje
s drobnými
připomínkami

Kritéria hodnocení

splňuje bez
výhrad

1. Kritické zhodnocení

formální jednota poznámkového a kritického aparátu
Zpracování příloh
Celková typografická úprava
B. Obsahová kritéria
Práce jasně formuluje své cíle a metodiku jejich
dosažení
Práce stanovených cílů dosahuje
Práce kriticky pracuje s primárními prameny i
sekundární literaturou
Autorovy/autorčiny soudy a hodnocení jsou
argumentačně podloženy
Autor/ka umí pracovat s odbornou terminologií a
využívá jí
V práci jsou jasně vyjádřeny dosažené cíle
C. Celkový přínos práce
Tuto část je vhodné rozvést v bodě 5.

ano

ne

ano

ne

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)

Předložená diplomová práce Přemysla Květa s názvem „Zimní krajinomalba v dílech
zaalpských malířů mezi léty 1560-1660“ představuje specifický pohled na krajinomalbu v
zaalpském prostředí. Jádrem diplomové práce je formální a ikonografická analýza deseti
deskových obrazů, které se autor pokusil zasadit do kontextu dějin, politického vývoje a
socio-kulturního prostředí 16. a 17. století. Nastínil rovněž charakter klimatických podmínek
daného období, přičemž se zamýšlel nad jejich možným ovlivněním soudobé krajinářské
tvorby. Z hlediska tématu zimní krajiny připomenul stěžejní příklady z období 14. a 15.
století. V souvislosti s vybranými malíři se zamýšlí rovněž nad pojetím, obsahem a
významem námětu krajiny v širším kontextu umělecké produkce sledovaných holandských
malířů. P. Květ průběžně strukturoval a promýšlel obsah své práce, v rámci četných
konzultací přicházel s vlastními podněty a na svém textu usilovně pracoval. Předložená práce
je řádně opatřena poznámkovým aparátem, její nedílnou součástí je zdařilá barevná obrazová
příloha. Lze konstatovat, že předložená práce splňuje nároky kladené na práci diplomovou, a
proto ji doporučuji k obhajobě.

3. Otázky a náměty práce k diskuzi při obhajobě

Doporučení práce k obhajobě

doporučuji
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