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I. Formální kritéria                                                                                ano      zčásti      ne 

1. Cíl práce je zformulován a odpovídá zadání a názvu práce. 
   

2. Metody využité autorem jsou adekvátní vzhledem k cíli práce a 

tématu.    

3. Struktura práce je logická a odpovídá zvolenému tématu. 
   

4. Závěr shrnuje dosažené poznatky a formuluje přínos k řešení 

problému.    

5. Autor nic podstatného neopomenul (zadání, obsah, úvod, pojednání, 

závěr, resumé v češtině a cizím jazyce).    

Komentář: Práce si stanovuje za cíl popsat historický vývoj komplexu. Vzhledem ke 

studovanému oboru a záměru autora nabídnout práci jako podklad k výuce na středních a 

vysokých školách, považuji předložený popis za první krok k naplnění tohoto záměru.  

 

 

II. Obsahová kritéria        ano      zčásti      ne 

1. Práce prokazuje porozumění autora problematice. 
   

2. Opírá se o relevantní prameny a literaturu. 
   

3. Adekvátním způsobem s nimi pracuje. 
   

4. Zpracování vykazuje rysy originality a vlastního přínosu. 
   

5. Je obohacením problematiky vzhledem k interdisciplinárnímu 

charakteru studovaného oboru (ZSV). 
   



 

 

Komentář: Autor vychází ze sekundárních zdrojů. Přestože je v první kapitole vznik poutního 

místa zapojen do kontextu historických událostí, většina práce je věnována popisu vzniku a 

vývoje objektu, otázkám autorství návrhu a umělecko- historickému popisu jeho jednotlivých 

částí. Reflexe vztahu k poutnímu místu jako k místu paměti v práci chybí. Teprve v závěru je v 

souvisloti se založením samostatného Československa zmíněno, že památka byla vnímána jako 

symbol porážky stavovských vojsk. V popisu událostí po roce 1989 je na str. 31 zmíněna 

událost "symbolicklého ukončení prastarého sporu katolíků a protestantů". Pokud by práce 

měla sloužit jako studijní podklad pro studenty středních a vysokých škol, domnívám se, že je 

nezbytné význam poutního místa jako místa paměti reflektovat.   

 

 

III. Jazyková kritéria        ano      zčásti      ne 

1. Práce je bez gramatických a stylistických chyb. 
   

2. Práce je psána kultivovaným odborným jazykem. 
   

3. Student zvládl terminologii oboru a tématu, jímž se zabývá, a 

rozumí jí. 
   

4. Student pracuje správně s odkazy a citacemi, odlišuje parafráze a 

vlastní myšlenky. 
   

5. Práce je vybavena vhodně doplňky textu (graf, tabulka, obrazové 

přílohy apod.), jež odpovídají charakteru zvoleného tématu. 
   

Komentář: Autor v úvodu píše, že do práce zakomponoval zcela nové poznatky, které se v 

literatuře dosud nevyskytují. V seznamu zdrojů odkazy na původ nových poznatků postrádám. 

Práce je doplněna vlastními fotografiemi, které vhodně doplňují popis vzniku a vývoje 

objektu.  

 

 

IV. Otázky k obhajobě 

Otázky do diskuze (opt. dvě):  

1. Představte pojem politika paměti a použijte jej k vysvětlení problémů vnímání poutního 

místa Panny Marie Vítězné na Bílé hoře. 

2. Specifikujte přínos výuky o poutním místě na Bílé hoře v rámci Základů společenských 

věd.       

 

 

Závěr: Závěrečná práce splňuje podmínky kladené na závěrečné práce v příslušném oboru. 
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