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I. Formální kritéria                                                                              ano      zčásti      ne
1. Cíl práce je zformulován a odpovídá zadání a názvu práce. X
2. Metody využité autorem jsou adekvátní vzhledem k cíli práce a  
    tématu.

X

3. Struktura práce je logická a odpovídá zvolenému tématu. X
4. Závěr shrnuje dosažené poznatky a formuluje přínos k řešení  
    problému.

X

5. Autor nic podstatného neopomenul (zadání, obsah, úvod,  
    pojednání, závěr, resumé v češtině a cizím jazyce)

X

Slovní ohodnocení 
Práce popisného charakteru zabývající se stavebním a historickým vývojem hradu Lemberk 
se zvláštním zřetelem k osobnosti sv. Zdislavy. 

II. Obsahová kritéria
1. Práce prokazuje porozumění autora problematice. X
2. Opírá se o relevantní prameny a literaturu. X
3. Adekvátním způsobem s nimi pracuje. X
4. Zpracování vykazuje rysy originality a vlastního přínosu. X
5. Je obohacením problematiky vzhledem k interdisciplinárnímu  
    charakteru studovaného oboru (ZSV).

X

Autorka se velmi snažila o sepsání kvalitní studie, ale její práce se bohužel opírá jen o část  
běžně  dostupné  literatury,  což  má  samozřejmě  i  své  důsledky.  Text  obsahuje  řadu  
faktografických  chyb.  Zástavním  pánem  panství  nebyl  Jindřich  z  Valdštejna,  ale  Jan  z  
Valdštejna  (s.  31).  Albrecht  z  Valdštejna  pak  Lemberk  nezískal  roku  1623  (to  připadl  
královské  komoře),  ale  roku  1626.  Atd.  Všechny  tyto  informace  obsahují  samozřejmě  
Sedláčkovy Hrady (díl X.) a Bílkovy Dějiny konfiskací. Místo staročeského archaického „z  
Bredova“ by snad bylo lepší používat  predikát  Breda (von Breda),  který rodina skutečně  
používala.  St. Pölten v Rakousku rozhodně není rodným sídlem Auerspergů (s. 38), tím je hrad  
Turjak  (něm.  Auersperg)  v  dnešním  Slovinsku.  V  St.  Pölten  žádný  zámek  není,  jen  v  nově  
připojené části Pottenbrunn je zámek Wasserburg, jehož vlastníky jsou od roku 1923 hrabata  
Seilernové. Informace o osudu zámku za druhé světové války a po ní se nachází v Národním  
archivu (fond Ministerstvo zemědělství a Státní památková správa), informace o rodině by  
bylo možné dohledat v Archivu bezpečnostních složek. Musím však zároveň konstatovat, že  
toto nebylo cílem autorčiny práce, která je pojata odlišně. 
Využívání  beletristicky pojatých knih typu:  BAUER, J.  Podivné konce české šlechty je pro 
vědeckou bakalářskou práci nevhodné. 

Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta
Katedra občanské výchovy a filosofie

M. D. Rettigové 4, 116 39 Praha 1



III. Jazyková kritéria
1. Práce je bez gramatických a stylistických chyb. X
2. Práce je psána kultivovaným odborným jazykem. X
3. Student zvládl a rozumí terminologii oboru a tématu, jímž se  
    zabývá.

X

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

X

5. Práce je vybavena vhodně (ve shodě s charakterem zvoleného  
    tématu) doplňky textu (graf, tabulka, obrazové přílohy apod.)

X

Autorka se snaží užívat kultivovaný jazyk a s výjimkou několika stylistických chyb nejsou k  
práci po obsahové stránce připomínky. 

IV. Otázky k obhajobě

Charakterizujte vývoj památkového využití objektu ve druhé polovině 20. století. 

Navržená známka                     

Velmi dobře.

Datum                         

30. srpna 2012

Podpis oponenta práce
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