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Hodnocení tématu samého (bez ohledu na studenta)
Nakolik je téma práce aktuální?
x
Jak náročné je téma na teoretické znalosti?

x

Jak náročné je téma na praktické zkušenosti či práci v
terénu?

x

Nakolik je dostupnost podkladových materiálů obtížná?
Slovní hodnocení: Velmi dobře zvolené i zpracované téma.
Hodnocení zpracování tématu studentem
Jak hluboce autor téma analyzoval?

x

x

Jak vhodně zvolil autor metody ve vztahu k tématu?
Jak zdařile autor zvolil cíl práce vzhledem k tématu?

x
x

Nakolik autor naplnil vytčený cíl práce?
x
Slovní hodnocení: Téma bylo studentkou zpracováno zdařile a v některých ohledem převyšuje
požadavky kladené na bc práci.
Hodnocení struktury a obsahu práce
Nakolik je struktura práce logická a přehledná?

x

Nakolik využívá autor aktuálních a vhodných pramenů?

x

Nakolik dostatečně a funkčně vybavil autor práci daty,
tabulkami, grafy, přílohami apod.?
Nakolik jsou závěry práce jasné a přiměřené?

x
x

Nakolik přináší autor vlastní názor a příspěvek k tématu?
x
Slovní hodnocení: Práce je logicky dělena, přičemž její hlavní těžiště spočívá v éře
Nádherných z Borutína a době, kdy byla vlastníkem panství a zámku Sidonie Nádherná.
Zajímavý je i exkurz o dějinách zámku ve druhé polovině 20. století.
Hodnocení formy a stylu práce
Jaká je formální úprava práce?

x

Pracuje autor správně s odkazy a citacemi?

x

Jaká je stylistická úroveň práce?
x
Slovní hodnocení: Po formální stránce je práce zcela v pořádku, jazyk je kultivovaný.

Další hodnocení či připomínky a otázky k obhalobě:
Jaké je vnímání posledních vlastníků zámku, rodiny Nádherných (resp. Sidonie Nádherné) v
obci Janovice a v celém širším regionu Sedlčanska?
Jakým způsobem je možné éru Nádherných na zámku Janovice využít při výuce?

Navržená známka:
Datum: 28. 4. 2014
Podpis vedoucího práce

