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OBSAHOVÉ A FORMÁLNÍ HODNOCENÍ  

 

Volba tématu:   1. Mimořádně aktuální 

2. Aktuální pro danou oblast 

    3. Užitečné a prospěšné 

     4. Standardní úroveň 

    5. Neobvyklé 
 

Cíl práce a jeho naplnění: 1. Vhodně zvolený cíl, který byl naplněn 

    2. Vhodně zvolený cíl, který byl částečně naplněn 

    3. Vhodně zvolený cíl, který nebyl naplněn 

    4. Nevhodně zvolený cíl 
 

Struktura práce:  1. Originální – zdařilá 

    2. Logická – systémová 

    3. Logická – tradiční 

    4. Pro dané téma tradiční 

    5. Pro dané téma nevhodná 
 

Práce s literaturou:  1. Vynikající, použity dosud neběžné prameny 

2. Velmi dobrá, použity archivní prameny 

    3. Dobrá, běžně dostupné prameny 

    4. Slabá, zastaralé prameny 
 

Přínosy práce:   1. Originální, inspirativní názory 

    2. Ne zcela běžné názory 

    3. Vlastní názor argumentačně podpořený 

    4. Vlastní názor chybí 
 

Vybavení práce (data, tabulky, grafy, přílohy): 

    1. Mimořádné, funkční 

    2. Velmi dobré, funkční 

    3. Odpovídá nutnému doplnění textu 

    4. Nedostačující 

 

Formální stránka:  1. Výborná 

    2. Velmi dobrá 

    3. Přijatelná 



    4. Nevyhovující 

 

 

Jazyková stránka:  1. Stylistika  a) výborná 

      b) velmi dobrá 

      c) dobrá 

      d) nevyhovující 

 

    2. Gramatika a) výborná 

      b) velmi dobrá 

      c) dobrá 

      d) nevyhovující 

 

CELKOVÉ SHRNUTÍ A HODNOCENÍ  

 

Disertační práce PhDr. Martiny Indrové je zaměřena na památkový fond královského města 

Jemnice. Práce má logickou strukturu a centrální téma je zarámováno zdroji přibližujícími 

počátky vzniku Jemnice, včetně urbanistického vývoje města. Podstatná část disertační práce 

je založena na popisu a analýze jednotlivých památkových objektů či celků. Důležitou 

součástí je také závěrečná část práce, v níž aspirantka představuje památkovou ochranu města 

a možnosti využití památkového fondu z pohledu města a roli Národního památkové ústavu 

při práci s veřejností v Jilemnici. 

PhDr. Martina Indrová vstoupila do doktorského studia v akademickém roce 

2017/2018. Od počátku se projevila jako svědomitá studentka s pevným cílem ve své 

disertační práci. Po celou dobu studia velmi pravidelně konzultovala se školitelkou nejen 

otázky, související s tématem disertační práce, ale i ostatní, týkající se souvisejících aktivit. 

Oceňuji její přístup k plnění individuálního studijního plánu a k plnění obsahu a cílů 

disertační práce. 

V průběhu uplynulých let doktorského studia projevila PhDr. Martina Indrová aktivitu 

v oblasti publikační, grantové i pedagogické. Proto zařazuji k tomuto posudku podrobnější 

přehled průběhu vzdělání i jejích publikačních a dalších aktivit. 

 

Vzdělání 

2002 Mgr. Teorie kultury, FF UK 

2003 PhDr. Teorie kultury, FF UK 

 



Publikační činnost vztahující se k tématu disertační práce 

INDROVÁ, Martina – TOBIÁŠKOVÁ, Irena (edd): Procházka panstvím Telč. Telč, 2016. 

ISBN 978-80-905631-2-4.  

INDROVÁ, M. (Indrová) - Havlůjová, H. – Rezková Přibylová, N. - Charvátová, K.: Nové 

přístupy k živému zprostředkování památek: výklad, prezentace, nebo interpretace? Zprávy 

památkové péče, roč. 78, 2018, č. 6, s. 506 – 512. ISSN 1210-5538. 

 

Odborná činnost vztahující se k tématu disertační práce  

 

Grantová činnost 

2018 – 2022 hlavní řešitel projektu NAKI (DG18P020VV049): „Prezentace a interpretace 

historického prostředí jako nedílná součást kulturní výchovy a vzdělávání v čase nových médií 

a tzv. tekuté modernity“ (25 mil. Kč) 

 

Přednášková činnost 

Přednášející na FF OSU, Katedra dějin umění a památkové péče (2019 – dosud) – předměty 

oboru památková péče a historický urbanismus, legislativa PP, dějiny PP, stavebně historické 

výzkumy. 

Přednášející na PedF UK, Katedra historie a didaktiky dějepisu (2019 – dosud), 

dvousemestrální Úvod do památkové péče I. a Úvod do památkové péče II. 

Přednášející na FF UK, Etnologický ústav, dvousemestrální Péče o kulturní dědictví I. a Péče 

o kulturní dědictví II. (2019 – dosud) 

Odborný garant a přednášející šestisemestrální Univerzity třetího věku PedF UK – kurz 

Památková péče – obor plný objevů a příběhů (2018 – 2020) 

 

Závěrem je možné konstatovat, že PhDr. Martina Indrová ve své disertační práci prokázala 

schopnost samostatné vědecké práce. Doktorandka předložila práci psanou velmi 

kultivovanou formou a její závěry jsou jasné a srozumitelné. Ze všech uvedených důvodů 

doporučuji předloženou práci PhDr. Martiny Indrové k obhajobě. 

 

 

V Praze 22. 5. 2021                                              PhDr. Barbora Půtová, Ph.D., Ph.D. et Ph.D. 


