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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)



3. Otázky a náměty práce k diskuzi při obhajobě

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

Datum:              2. června 2015                                              Podpis:

Tématem této bakalářské práce je ikonografie části výzdoby slavné kaple Bentivogliů 
v Boloni. Autorka se soustředila pouze na výjev Triumf Fámy. Ostatní náměty na freskách 
v kapli, zvláště hned sousední Triumf smrti, ale i další náměty vzala v potaz jen ve vztahu 
k vykládáné části obrazu. Protože se důkladně seznámila s rozsáhlou veskrze cizojazyčnou 
literaturou, vztahující se k dějinám a k výzdobě dané kaple, rozhodla se omezit svoji práci jen 
na jednu část výzdoby, aby ji dostatečně vyčerpávajícím způsobem zvládla. Zvolila si i 
osvědčený ikonografický postu - od jednoduchého popisu k hledání širších dobových 
souvislostí. Není to jenom dramatická historie rodu Bentivogliů, kterému kaple patřila, ale i 
humanistická literatura, ve které bylo třeba hledat textové podklady pro znázorněné motivy. 
V některých částech nezůstala pouze u popisu a označení výjevů, ale pokusila se i o hlubší, 
ikonologický výklad. Připojila i stručnou charakteristiku malířského díla Lorenza Costy, který 
fresku provedl. V závěru shrnula své poznatky a připojila i zkušenosti, které učinila během 
své práce. Poukázala na neúplnost lidského poznání, když jmenovala, co všechno by bylo 
třeba mít ještě po ruce, aby lépe a dokonaleji porozuměla vyobrazení na fresce. Byla si také 
vědoma složitosti a mnohovrstevnatosti obrazů, symbolů a znaků na fresce znázorněných. To 
ji vedlo k zajímavému konstatování, že se jedná o jakýsi "obrat" ke středověku. - Tato práce 
dostatečně naplňuje požadavky kladené na bakalářskou práci, ukazuje, že její autorka je 
pracovitá, svědomitá a přemýšlivá, což ji otevírá možnosti další práce a dalšího bádání. Práci 
doporučuji k obhajobě.


