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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 

 

Bakalářská práce Doroty Šupíkové se zabývá vývojem římské čtvrti EUR v souvislosti s vyrovnáváním se 

s fašismem v Itálii. Autorka si nestanovuje jasnou koherentní výzkumnou otázku, text je spíše popisného 

charakteru.  

 

 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 

 

Autorka si vybrala zajímavé a v českém prostředí neprobádané téma. Ve své práci vychází ze standardního 

objemu relevantních zdrojů, téměř výhradně však v anglickém jazyce. Je škoda, že autorka více nepracovala se 

sekundárními zdroji v italském jazyce, které by jí umožnili lépe uchopit problematiku, zejména v části věnované 

vyrovnávání se s fašismem. Od 90. let se tomuto tématu věnuje poměrně velké množství italských akademiků.  

Teoreticko-metodologický rámec práce je zvolen poměrně vhodně, autorka ukázala, že se v problematice 

dědictví fašismu obstojně orientuje. Velmi kvalitně je pak zpracován samotný architektonický popis jak celé 

čtvrti, tak samotného Paláce italské civilizace. Slabinou textu jsou naopak pasáže, které se věnují obecnému 

politickému kontextu, které obsahují celou řadu nepřesností a zkreslení (Forza Italia určitě není strana krajní 

pravice: s. 6; Itálie nebyla po válce ponechána svému osudu: s. 8; Alleanza Nazionale není Národní sdružení ale 

Národní aliance a hlavě není neofašistická: s. 25; atd.).  

Práce je adekvátně strukturována do několika částí, v nichž autorka nejprve popisuje obecné přístupy 

k vyrovnání se s minulostí a následně se obšírně věnuje vývoji čtvrti EUR. Na závěr popisné části bohužel chybí 

hlubší analýza popsaného textu v souvislosti s výzkumným záměrem práce.  

 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

  

Po formální stránce práce odpovídá požadavkům na zdárně napsanou bakalářskou práci. Rozsah je v pořádku, 

práce je srozumitelná a dobře strukturovaná. Vyhovující je rovněž jazykový projev, menší výtkou je jen několik 

gramatických chyb, které by byly velmi jednoduše opravitelné. Autorka bez větších problémů používá odkazový 

aparát, který je zároveň dostatečně přehledný. Rovněž bibliografie je zpracována ucházejícím způsobem. 

Nelogicky naopak působí uvádění citací ze sekundární literatury v angličtině, které pak autorka překládá – 

vzhledem k tomu, že se jedná o prohlášení původně řečená v italštině, je citování v angličtině nadbytečné. 

 

 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

  

Celkový dojem z bakalářské práce Doroty Šupíkové je mírně nadprůměrný. Autorka si zvolila zajímavé téma a 

velmi podrobně popsala vývoj čtvrti EUR a Paláce italské kultury. Práci však schází analytický přesah a větší 

propojení s obecnou úrovní vyrovnání se fašistickou minulostí v Itálii. Práce rovněž obsahuje celou řadu 

drobných nepřesností. Celkově je práce velmi popisného charakteru, což ale u bakalářské práce nepředstavuje 

zásadní problém. Obecně je text svým zpracováním relativně kvalitní a splňuje kritéria pro úspěšnou bakalářskou 

práci.  

 

 



5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 

  

1) Jaké byly hlavní motivy, které vedly italský stát k dostavění čtvrti EUR po válce? 

2) Odráží se symbolika fašistické architektury nějak i v současné veřejné debatě v Itálii? 

 

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (A-F):  

 

Bakalářskou práci Doroty Šupíkové doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení C+. 

 

 

Datum: 6. 6. 2021       Podpis: 

 

 

 

Pozn.: Hodnocení pište k jednotlivým bodům, pokud nepíšete v textovém editoru, použijte při nedostatku místa zadní stranu 

nebo přiložený list. V hodnocení práce se pokuste oddělit ty její nedostatky, které jsou, podle vašeho mínění, obhajobou 

neodstranitelné (např. chybí kritické zhodnocení pramenů a literatury), od těch věcí, které student může dobrou obhajobou 

napravit; poměr těchto dvou položek berte prosím v úvahu při stanovení konečné známky. 

 

 


