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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

nesplňuje

splňuje s
výhradami

splňuje
s drobnými
připomínkami

Kritéria hodnocení

splňuje bez
výhrad

1. Kritické zhodnocení

Celková typografická úprava
B. Obsahová kritéria
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

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

Autorka této práce si zvolila zajímavé a méně frekventované téma v české uměnovědě centrální stvaby doby Rudolfovy. Přestože jsou jenom tři, je zde celá řada otázek a problémů.
Jedna ze základních je otázka centrálních staveb vůbec, dále otázka dynamizace těchto staveb
použitím oválu v jejich půdorysu. Důležitá je také funkce těchto staveb a jejich využití. Na to
vše se autorka ve své práci pokusila reagovat, a to i z odkazem na stavebníky, případné
architekty a stavitele, právě tak i z odkazem na místní dobou produkci, kde shledává jistou
výjimečnost takových staveb, popřípadě jejich srovnání s jinými kraji, zvláště Itálií. Při čtení
této práce, která je psána poněkud archaickým stylem, čtenář brzy pochopí, že autorka se
orientovala zvláště na práce Jarmily Krčálové. Pominula tak některé novější, které reflektují
zvláště problematiku "rudolfinské architektury". Určitě by se našly i novější práce zahraniční
na téma centrál v architektuře.

3. Otázky a náměty práce k diskuzi při obhajobě

Doporučení práce k obhajobě

doporučuji

Návrh doporučení k obhajobě: doporučuji, nedoporučuji

Datum:

18. srpna 2011

Podpis:

