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A) Posouzení obsahu 

 

Definice cílů práce, stanovení výzkumných otázek velmi dobře 

Metodologie práce výborně 

Koncepce a struktura práce výborně 

Práce s prameny výborně 

Schopnost analýzy, interpretace a kritického myšlení výborně 

Invenčnost a původnost výborně 

 

Pokud je potřeba, zejména v případě hodnocení „neprospěl“ doplňte hodnocení psaným 

komentářem: 

  

B) Posouzení formálních náležitostí 

 

Seznam pramenů a literatury, práce s literaturou výborně 

Poznámkový aparát výborně 

Formální struktura práce výborně 

Stylistická a jazyková úroveň výborně 

Přílohy (pokud jsou) výborně 

 

Pokud je potřeba, zejména v případě hodnocení „neprospěl“ doplňte hodnocení psaným 

komentářem:Klikněte sem a zadejte text. 



                             

 

 

 

 

 
 
 

C) Celkové zhodnocení 

 

1) Celkové shrnutí (povinné, alespoň 500 znaků) 

Kamila Marie Křečková při volbě tématu bakalářské práce zohlednila své vazby 

k bechyňskému regionu a práci věnovala jedné z nejzajímavějších etap dějin Bechyně. 

Soustředění se na „město zázraků“ v barokní éře umožnilo autorce rozkrýt oboustranně 

výhodný a obohacující vztah pánů ze Šternberka – bechyňské vrchnosti – na straně jedné a 

zdejších františkánských řeholníků na straně druhé. Výsledkem je vysoce nadprůměrná 

bakalářská práce, jejíž autorka prokázala schopnost efektivně pracovat s prameny i s 

odbornou literaturou, kriticky vyhodnocovat informační zdroje, zvolit vhodnou obrazovou 

přílohu, a v neposlední řadě i napsat kvalifikační práci živým a sdělným jazykem. Snad jen 

výzkumné otázky mohly být formulovány méně obecně. K práci nemám žádné zásadní 

připomínky a velmi oceňuji i skutečnost, že takto zdařilou studii dokázala autorka napsat 

navzdory komplikacím spjatým s epidemií koronaviru, které velmi citelně omezily standardní 

akademický provoz a částečně limitovaly i naše setkávání v rámci bakalářského semináře. 

 

2) Případně navrhovaná témata či otázky k obhajobě 

Ráda bych navrhla téma úvahového charakteru – v čem byla specifika vztahu šlechtických 

rodů a jejich konventů? Z čeho plynul – dle autorky vstřícnější – vztah šlechty k řeholníkům, 

než jaký k nim měla královská města nebo církev? Jde o specifikum Bechyně, anebo se 

srovnatelná vazba mezi vrchností a konventem objevuje i jinde? 

 

3) Závěrečné doporučení 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit známkou výborně 

 

 

V Praze dne 14. června 2021 

 

Podpis     Doc. Mgr. Marie Koldinská, Ph.D.                


