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I. Formální kritéria
1. Cíl práce je zformulován a odpovídá zadání a názvu práce.

ano
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)
Slovní ohodnocení
Kvalitní práce splňující všechna kritéria bakalářské práce.

X

II. Obsahová kritéria
1. Práce prokazuje porozumění autora problematice.

zčásti

ne

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
X
charakteru studovaného oboru (ZSV).
Slovní ohodnocení
Autor v práci dokazuje svůj hluboký vztah k objektu hradu Kunětická Hora. Studie je
zpracována velmi zajímavě a důkladně. Je logicky a přehledně členěná a autor prokazuje
důkladnou znalost jak historie, tak architektury. Mírně zmatečná je pouze část na s. 26 - 28
informující o stavu objektu ve druhé polovině 19. století a zakoupení hradu Richardem
Draschem z Wartinbergu. Autor totiž v této chvíli nelogicky přeskakuje mezi jednotlivými
obdobími, což orientaci v textu mírně komplikuje. Jde však o marginálii nesnižující hodnotu
studie.
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 x
vlastní myšlenky.
5. Práce je vybavena vhodně (ve shodě s charakterem zvoleného
tématu) doplňky textu (graf, tabulka, obrazové přílohy apod.)

X

Slovní ohodnocení
Vysoce kvalitní práce splňující kritéria kladená na bakalářskou práci.
IV. Otázky k obhajobě
Vymezte základní mezníky rekonstrukce hradu a jeho využití pro turistický ruch v 19. a
20. století.
Navržená známka
Výborně.
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