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Hodnotící kritéria                                                            

 splňuje splňuje 

z větší 

části 

splňuje 

z menší 

části 

nesplňuje 

Problematika a cíl práce jsou zformulovány a odpovídají 

zadání a názvu práce. 
Ano    

Metody využité autorem jsou adekvátní vzhledem k cíli 

práce a tématu. 

Ano    

Autor se opírá o relevantní prameny a literaturu.  Ano   

Struktura práce je vyvážená a logická. Ano    

Zpracování vykazuje rysy originality a vlastního přínosu.  Ano   

Práce je prosta gramatických a stylistických chyb. Ano    

Práce je psána kultivovaným odborným jazykem za použití 

správné terminologie. 
Ano    

Autor správně cituje. Ano    

Autor nic podstatného neopomenul (obsah, úvod, závěr, 

seznam pramenů použité literatury, anotace v češtině a cizím 

jazyce, rozsah odpovídá zadání). 

Ano    

 

 

Celkové hodnocení (slovně) 

 

Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta 

Katedra dějin a didaktiky dějepisu 

Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1 



Práce je zpracována přehledně, svědomitě a pečlivě. Sleduje vznik a rozvoj prvotní sítě muzejních 

institucí v českých zemích od spolčovacího zákona z r. 1862 až po zákon o dobrovolných 

organizacích a shromážděních z r. 1951. Poté se věnuje jednotlivým muzejním spolkům vytčeného 

území a jejich činnosti.  

Autorčin text plyne klidně a nenásilně, překlepů a prohřešků proti pravopisu jsem nalezl 

naprosté minimum. Přílohy jsou vhodně vybrány a kvalitně reprodukovány.  

Zejména pro období rakousko-uherské bych ocenil obsáhlejší hodnocení institucí ústředních, 

jmenovitě „K. u. k. Central-Commission für Erforschung und Erhaltung der Baudenkmäler“ ve Vídni 

(zde odkazy na str. 65, 79), která se od svého založení r. 1850 zasloužila o záchranu řady památek 

zejména organizačně (síť konzervátorů) a finančně (podpory udělované na záchranu památek). 

V pojednání o Včele Čáslavské vzpomeňme zásluh spolupráce zakladatelů spolku s konzervátorem a 

činitelem pražského Národního muzea F. X. Benešem (1816-1888), o němž autorka hovoří na str. 90 

v souvislosti s Klimentem Čermákem (o Benešovi nyní Jaroslav Horáček: Kapitola z historiografie 

dějin umění a památkové péče: František X. Josef Beneš 1816-1888, diplomová práce na Ústavu 

dějin umění FF UK Praha, Praha 2015, přístupná z adresy 

https://is.cuni.cz/webapps/zzp/download/120199092https://is.cuni.cz/webapps/zzp/download/120199

092 [datum náhledu 22. 8. 2016]). Také nález údajných Žižkových kostí v Čáslavi by si asi zasloužil 

více než jen stručnou zmínku na str. 82-83 autorčiny práce (zatím stále nejobsáhleji Emanuel Vlček: 

Čáslavská kalva: Zpráva o novém prozkoumání tzv. čáslavského nálezu, Památky archeologické 

59/1, 1968, 249-272). 

Práce Lucie Šebelové splňuje dle mého soudu nároky kladené na práci diplomovou. 

 

     

Datum: V Praze dne 22. 8. 2016.                             Podpis oponenta práce: 
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