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1. Kritické zhodnocení
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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

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 ne

Práce je kompilační prací
              

Práce se zabývá dosud nezpracovaným tématem
              

Práce přináší nové poznatky
              

Práce navrhuje nové metodické přístupy
              

Práce má metodologický/teologický přínos
              

D. Průběh zpracovávání práce

ano ne

Autor/ka pravidelně konzultovala s vedoucím práce
              

Autor/ka přicházela se samostatnými tvůrčími podněty               



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

Jana Sedláčková předložila k nové obhajobě práci, která byla na jaře 2011 odmítnuta 
oponentkou i vedoucím  jako nedostačující. V podrobných posudcích byla seznámena s 
nedostatky své práce a bylo jí doporučeno, aby svůj text zásadně přepracovala. Jako vedoucí 
jsem tehdy celý text důkladně prošel a diplomantce doporučil 76 konkrétních oprav. Paní 
Sedláčková bohužel reagovala jen na 46 z nich, na zbytek z neznámých důvodů rezignovala. 
Doporučené opravy se týkaly především práce s prameny a literaturou (viz můj posudek k 
první verzi z roku 2011), kde bylo snadné chyby napravit. Kupříkladu citovat Podlahův 
Soupis památek, dnes dobře dostupný i na internetu, nepoužívat populárně-naučnou literaturu, 
naopak odkazovat na literaturu relevantní etc. Kromě toho neopravila ani faktické chyby, 
např. ohledně Madony konopištské či Albrechta z Valdštejna.  Autorka mi bohužel předložila 
svůj text jen jednou koncem listopadu 2012 a v podstatě už jako hotovou věc. Až porovnáním 
první a druhé verze jsem zjistil, že nová diplomová práce prakticky doslovně kopíruje 
původní s tím, že je tu zapracována (jen) více než polovina mých připomínek. Nenabyl jsem 
však dojmu, že by autorka požadovanou literaturu vždy skutečně studovala. Nové jsou v 
předkládané verzi vlastně pouze dvě pasáže. První se týká zapracování zámeckého inventáře z 
listopadu 1871 (kdy zámek vlastnili Lobkovicové), z něhož J. Sedláčková přepsala tehdejší 
mobiliář kaple (s. 32-34). Pro téma práce je to objev jistě významný, ale k jeho využití by 
bylo potřeba s ním dále pracovat, ne ho jen přepsat bez dalšího pátrání po uvedených 
předmětech. V druhé nové pasáži autorka popisuje liturgické a náboženské knihy uložené v 
sakristii (s. 40-41). Vzhledem k tomu, že jde o tisky z 18. a 19. století, je hodnota takového 
popisu mizivá. Naopak mohu ocenit, že v samotném závěru autorka upozornila na své tři 
objevy – ornát ušitých ze svatebních šatů Žofie Chotkové, doklad v lobkovickém inventáři o 
zasvěcení kaple svatému Jiljí (oproti domnělému hubertskému patrociniu) a konečně 
vysvětlení, kam vedlo zazděné schodiště v severní stěně kaple. 
Vzhledem k těmto objevům doporučuji – byť jinak s velkými výhradami – diplomovou práci 
k obhajobě.   

3. Otázky a náměty práce k diskuzi při obhajobě

Doporučení práce k obhajobě                           doporučuji
Návrh doporučení k obhajobě: doporučuji, nedoporučuji
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