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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  

 

Bakalářská práce Kláry Moravcové je zaměřena na terakotovou architekturu chrámů ve městě 

Višnupur v západní části Západního Bengálska. Práce má logickou strukturu a centrální téma 

je zarámováno uvedením do dějin rodu Malla. Jádro bakalářské práce pak představuje 

architektonický popis a náboženský význam terakotových chrámů od jejich vzniku až do 17. 

století. Další část bakalářské práce zahrnuje interpretaci dekorativních výjevů a reliéfů na 

vnějších stěnách. V bakalářské práci autorka pracuje transparentním způsobem se 

sekundárními prameny, které vhodně přetavuje v nový, organický celek. 

Bakalářská práce Kláry Moravcové by si zasloužila profesionální jazykovou korekturu 

(objevuje se zejména vyšinutí z větné vazby, množství překlepů, kolísání psaní velkých 

písmen u názvu aj.), v některých pasážích terminologické zpřesnění a sjednocení transkripce. 

Sjednocení se vztahuje také na uplatnění citační normy. Navzdory uvedeným nedostatkům 

představila autorka v českém prostředí nepříliš frekventované téma.  

Předložená bakalářská práce splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci, a proto 

ji doporučuji k obhajobě a předběžně ji klasifikuji velmi dobře. 

 

OTÁZKA K OBHAJOBĚ 

Plánuje aspirantka v budoucnosti uskutečnit vlastní terénní výzkum ve Višnupuru a v tématu 

práce pokračovat v navazujícím magisterském studiu? 

 

 

V Praze 1. 9. 2021                                              PhDr. Barbora Půtová, Ph.D., Ph.D. et Ph.D. 


