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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

nesplňuje

splňuje
s výhradami

splňuje
s drobnými
připomínkami

Kritéria hodnocení

splňuje bez
výhrad

1. Kritické zhodnocení

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

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

Kolegyně Hana Polesná Týlová předkládá k obhajobě magisterskou diplomovou práci, která
si klade za cíl přiblížit středověkou podobu románského kostela svatého Mikuláše
v Potvorově. Románské tribunové kostely neodmyslitelně patřili k základnímu sídelnímu
schematu raně středověkých Čech. Kostel v Potvorově z nich potom vedle kostela ve Vroutku
navíc vystupuje také mimořádně zajímavě a kamenicky náročně řešeným exteriérem.
Práce paní kolegyně Polesné Týlové je logicky strukturována, a po vstupních - úvodních
kapitolách přechází k postupnému vylíčení historie místa, a následnému popisu samotné
stavby.
Románské umění zůstává v posledních letech poněkud stranou obecného zájmu studentů, a
alespoň pro české prostředí bývá do značné míry zastiňováno slavnou érou vrcholného
středověku a především pak gotiky. O to cenější je výběr autorčina tématu. Jsme proto rádi, že
taková práce vznikla právě na našem ústavu, a také proto ji velmi rád doporučuji k úspěšné
obhajobě!

3. Otázky a náměty práce k diskuzi při obhajobě
Při obhajobě doporučuji směřovat otázky ke středověké aglomeraci Čech, jejich osídlení, a
místu románských tribunových kostelů v něm. Dále pak zařazení románských tribunových
kostelů do kontextu tehdejší sakrální architektury v Čechách a na Moravě.

Doporučení práce k obhajobě

doporučuji
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