
Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta
Katedra obcanské výchovy afilosofie

M. D. Rettigové 4. 11639 Praha 1

Posudek oponenta bakalárské práce

Jméno studenta: Denisa Pilátová

Název práce: Barokní prestavba decínského zámku za rodu Thun-Hohensteinu

Jméno vedoucího práce: Doc. J. Županic

I. Formální kritéria ano zcásti ne

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

I

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

I
X

I

I
I

tématu.
3. Struktura práce je logická a odpovídá zvolenému tématu.

XI
I

4. Záver shrnuje dosažené poznatky a formuluje prínos k rešení I

X
problému. 5. Autor nic podstatného neopomenul (zadání. obsah. úvod,

X

I Ipojednání. záver. resumé v ceštine a cizím jazyce)

Slovní ohodnocení: Struktura práce je logická a prehledná. Autorka v záveru neformuluje
žádné vlastní hodnocení ani z práce nic nevyvozuje.

II. Obsahová kritéria

1. Práce prokazuje porozumení autora problematice. X
I

2. Opírá se o relevantní prameny a literaturu.

XI

I

3. Adekvátním zpusobem s nimi pracuje.

X
I

4. Zpracování vykaiuje rysy originality a vlastního prínosu.

XI

5. Je obohacením problematiky vzhledem k interdisciplinárnímu
I

XI
I

charakteru studovaného oboru (ZSV). I

Slovní ohodnocení: Autorka zustává pouze u vnejšího popisu památky. Postrádám zde alespon
strucnou zmínku o kulturním a spolecenském významu rekonstruovaného celku. Napr. K cemu
byly zahrady a zejména salla terena budovány, jakému úcelu ve své podobe sloužily?

• Iazyl ova ena

1. Práce je bez gramatických a stylistických chyb.
X

I
II

2. Práce je psána kultivovaným odborným jazykem.
X

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

XI
Izabývá.

I

4. Student pracuje správne s odkazy a citacemi. odlišuje parafráze a

X
vlastní myšlenky.

5. Práce je vybavena vhodne (ve shode s charakterem zvoleného

X
tématu) doplnky textu (graf, tabulka, obrazové prílohy apod.)

ID J k ' krit' .

. Slovní ohodnocení: Práce je jazykove kultivovaná.



IV. Otázky k obhajobe
Vysvetlete k jakému úcelu byla zbudována salla terena.
Charakterizujte kulturní a spolecenský život v dobe nejvetšího rozkvetu.

NaVIŽená známka
Velmi dobre
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