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1) Odpovídá hodnocená práce v základních rysech projektu BP? 

☒Ano, případné odchýlení je velmi omezené a práci prospívající 

☐Je patrné určité odchýlení, ale toto je vhodně vysvětleno v práci 

☐Práce se výrazně odchyluje od projektu (v cíli, struktuře, či metodologii), vysvětlení buď chybí, 

případně je neakceptovatelné 

 

V případě volby třetí možnosti stručně rozveďte:  

Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.       

 

2) Hodnocení formální stránky práce (vyberte z nabízených hodnocení A-F) 

Odpovídá rozsah práce požadavkům (min 30 NS) ANO 

Je práce strukturována do navazujících logických celků s ohledem na 
definovaný cíl (výzkumnou otázku) práce? 

C 

Jazyková a stylistická úroveň práce B 

Zpracování bibliografie, dodržení citační normy a úroveň odkazování 
v textu 

A 

Úroveň zpracování tabulek, grafů, map a jiných grafických prvků Zvolte položku. 

Vhodnost a zpracování příloh (jsou-li jaké) Zvolte položku. 

Celkové hodnocení formální stránky práce B 

 

Komentář: v případě hodnocení E a F vždy stručně vysvětlete Vaše hodnocení: 

Klikněte      nebo klepněte sem a zadejte text. 

 

 



3) Hodnocení odborného charakteru práce 

Práce má jasně stanovený cíl a výzkumnou otázku a jasně na tyto 
odpovídá 

C 

Struktura práce, využitá data a metody odráží systematickou snahu 
o řešení výzkumného cíle/otázky 

C 

Schopnost aplikovat vhodné metodologické postupy pro zvolenou 
výzkumnou otázku 

C 

Kvalita a (relativní) úplnost využité literatury (zdrojů) a schopnost 
s ní pracovat kriticky 

B 

Schopnost zasadit práci a její výsledky do existující literatury 
(případně aktuálních politických debat) 

B 

Přesvědčivost závěrů – argumentační hloubka D 

Celkové hodnocení obsahové úrovně C 

 

Komentář: v případě hodnocení E a F vždy stručně vysvětlete Vaše hodnocení: 

Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.       

 

4) Shrnující komentář hodnotitele (POVINNÉ!), celkový dojem z práce s vyzdvihnutím silných a 

slabých stránek práce a jejich relativního poměru (max 1800 znaků). Zejména v případě 

hodnocení A či E/F jasně odůvodněte Vaše hodnocení. 

Helena Benešová chose to devote her Bachelor’s thesis an ambitious because an interdisciplinary 

topics, attempting to show organic interrelation between the political realities of the Weimar 

Republic and Bauhaus as the main artistic movement of that time and place. As someone who is 

personally interested in the arts and in the relation between the arts and other realms of human 

thought and activity, and moreover as someone who visted numerous times Weimar and Tel-Aviv 

which started as a Bauhaus city, I was looking forward to reading Helena’s thesis. However, as one 

reads the thesis, one has the sense throughout that Helena found it difficult to establish and 

elucidate in all clarity these supposed close connection between the political and artistic 

developments in the Weimar Republic. Indeed, I ended up with a sense that Helena failed to 

establish a genuinely organic relation between the political and artistic developments in the Weimer 

Republic, in the way one might easily see the organic relation between, for example, Stalinism and 

Socrealism. I haven’t read all the material that Helena did on this subject, so I’m not going to claim 

that Helena’s project was bound to fail because the connections between the Weimar politics and 

Bauhaus are ultimately fairly superficial, though I suspect that is indeed the case. Helena appears to 

acknowledge as much, namely that the connection between politics and arts were not that profound 

in the Weimar context at least in one direction: the impact of the Weimar politics on the 

development of Bauhaus was negligeble, since Bauhaus – as most artistic movements – was a 

product of a transnational artistic tendencies and influences of the time. But Helena resolves to stick 

to her guns, as Ameriacns would say, and she tries to make the most of certain structural analogy 

between the temporal evolution of the Weimar Republic and Bauhuas, such as their three-stage 

development and concurrent rise and fall. These analogies exist but they appear to be less than 

profound and rather uninteresting from the point of view of the thesis that politics and arts tend to 

be closely interrelated (something Helena seems to be affirming in the last words of her thesis. So 

what is left of the initical project of proving organic interrelatedness of politics in arts in the context 

of the Weimar Republic? Well, we are left with a decent discussion of Bauhaus and a decent 



discussion of the Weimar politics. What is left unerexplored is this work about „Bauhaus and politcs“ 

and basically the connection between the two signalled by the „and“ in the title.  Since, as they say, 

„politics is the art of the possible“, Helena’s thesis appears to be stronger on „arts“ than on „politics“ 

because apparently she attempted to achieve the impossible which usually spells a disastrous 

politics. 

 

5)  Nepovinné, v případě nejasností uveďte otázku/y, ke kterým by se měl autor práce 

vyjádřit v průběhu obhajoby:  

Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.       

 

Celkové hodnocení: 

Práci k obhajobě Doporučuji 

V případě nedoporučení prosím vždy stručně uveďte hlavní důvody nedoporučení 

Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.       

 

Navrhuji hodnotit: C 

Ve výjimečném případě nejednoznačnosti hodnocení stručně uveďte hlavní bod, který podmiňuje 

lepší/horší hodnocení (max 600 znaků) Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text.       

 

Datum: 9. 6. 2020                                                           Podpis:  


