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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 je zejména popisného charakateru. Studentka si jej v úvodu klade za 
cíl a v závěru práce k vlastním výraznějším a explicitně formulovaným závěrům nedochází.

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

Slovní ohodnocení 
Studentka zpracovávala téma v těsné závislosti na dostupných zdrojích informací. Jedná se o  
dostupné zdroje sekundární. V práci s informacemi není příliš patrný samostatný kritický  
přístup k jejich zdrojům. 

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

Slovní ohodnocení
Práce obsahuje v poznámkovém aparátu kromě odkazů i užitečné vysvětlující informace.  
Autorka tím práci obohatila a zvýšila její využitelnost. 
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IV. Otázky k obhajobě
Zdůvodněte význam ochrany památek a zvyšování informovanosti o památkách. 

Charakterizujte jakým způsobem tato památku obohacuje region z hlediska kulturního 
a společenského. 

Navržená známka      velmi dobře               
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