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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. Průběh zpracovávání práce

ano ne

Autor/ka pravidelně konzultovala s vedoucím práce
              

Autor/ka přicházela se samostatnými tvůrčími podněty                

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

Jitka Peterová si dala za cíl své bakalářské práce podrobný popis kašen, fontán a některých 
studní na území Hlavního města Prahy v raném novověku. U tohoto popisu skutečně zůstala. 
Chronologicky se zabývá jednotlivými objekty, které popisuje od použitého materiálu, přes 
formální až k ikonografickému popisu. Autorka rovněž uvádí místo, kde tato vodní zařízení 
jsou nebo byla umístěna, ba dokonce v jakém prostředí (náměstí, zahrada, dvůr …). Taková 
práce je však někdy příliš povrchní, což se projevuje nejvíce na ikonografii, kde mohla 
autorka postoupit, zvláště u Krocínovy kašny, i k významu, který jednotlivé prvky a celek 
představují. Tím, že se věnovala jenom popisu, v práci zcela chybí jakékoliv srovnání či 
zasazení do souvislostí. Nejsou zřejmé formální zdroje, odkud je tvůrci kašen, fontán a studní 
čerpali. Zajímavá je třetí kapitola, v níž autorka shrnuje základní charakteristiku kašen a 
fontán. Přestože v úvodu autorka uvádí, že se bude věnovat dílům renesance a raného baroka, 
do svého popisu zahrnula i kašny z dílny Matyáše Bernarda Brauna a Ignáce Františka 
Platzera, tedy z doby vrcholného a pozdního baroka. Určitě by bylo přínosné blíže vysvětlit 
termíny renesance a rané baroko a časově je vymezit. V textu jsou různé nepřesnosti (Wintr 
nebo Winter; Platzer nebo Platzner ad.) nebo na s. 18 v pozn. 47 formálně nesprávně uvedená 
citace. Velmi pěkně je zpracována obrazová příloha. V práci se dočteme základní přehled a 
popis pražských kašen. Praci doporučuji k obhajobě. 



3. Otázky a náměty práce k diskuzi při obhajobě

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

Datum:                                                            Podpis:


