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A. Formální a jazyková kritéria
Práce odpovídá rozsahovým podmínkám
Práce má odpovídající jazykovou úroveň (pravopis,
stylistika)
Formální zpracování práce (celková struktura a její
logičnost)
Dodržení stanovených zásad citačních pravidel;
formální jednota poznámkového a kritického aparátu
Zpracování příloh
Celková typografická úprava
B. Obsahová kritéria

nesplňuje

splňuje
s výhradami

splňuje
s drobnými
připomínkami

Kritéria hodnocení

splňuje bez
výhrad

1. Kritické zhodnocení

Práce jasně formuluje své cíle a metodiku jejich
dosažení
Práce stanovených cílů dosahuje
Práce kriticky pracuje s primárními prameny i
sekundární literaturou
Autorovy/autorčiny soudy a hodnocení jsou
argumentačně podloženy
Autor/ka umí pracovat s odbornou terminologií a
využívá jí
V práci jsou jasně vyjádřeny dosažené cíle
C. Celkový přínos práce
Tuto část je vhodné rozvést v bodě 5.

ano
Práce je kompilační prací
Práce se zabývá dosud nezpracovaným tématem
Práce přináší nové poznatky
Práce navrhuje nové metodické přístupy
Práce má metodologický/teologický přínos

Ne

2. Celkové hodnocení práce
(stručná charakteristika (v případě potřeby je možné užít zvláštní přílohy)

Tématem diplomové práce Johany Krůfové byly scénické návrhy doby vrcholného baroka ve
veřejných sbírkách České republiky, přičemž svou pozornost autorka zaměřila především na
dílo Josefa Hagera a Josefa Redlmayera, kteří tvořili pro pražské Divadlo v Kotcích. Jejich
návrhy katalogizuje a rozebírá. Diplomantka prostudovala kresebné studie uložené v Národní
galerii v Praze, v Památníku národního písemnictví v Praze, v Knihovně královské kanonie
premonstrátů na Strahově a v Západočeském muzeu v Plzni. Scénické návrhy zařazuje do
širších souvislostí dějin barokního divadla v Čechách i v Evropě. Informuje o vývoji italské
barokní scénografie. Centrem autorčinýho zájmu se stala italská rodina Galli-Bibiena.
Práce je logicky členěna do přehledných kapitol, je psána kultivovaným jazykem. Devět
desítek vyobrazení zaručuje kvalitní obrazovou přílohu.
Patrně nepozorností byly v kategorizaci pramenů písemné prameny nazvány verbálními.
Přínosem diplomové práce je, že autorka vytvořila přehledný rozbor
scénických návrhů, které nebyly dosud publikovány uceleně.
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