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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

nesplňuje

splňuje s
výhradami

splňuje
s drobnými
připomínkami

Kritéria hodnocení

splňuje bez
výhrad

1. Kritické zhodnocení

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
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)

ne

Autorka této bakalářské práce se zaměřila na část teorie lineární perspektivy, jak byla
praktikována v 15. století v Itálii a tuto praxi pak ilustrovala na několika vybraných
uměleckých dílech. Své téma proto popsala jako "praktické využití lineární perspektivy", tím
pak dostatečně zúžila celou problematiku. Autorka si je vědoma složitosti teorie perspektivy,
založené v matematice a geometrii a také různě formulované po staletí s různými výsledky.
Přesto ji vedlo zaujetí tématem perspektivy a ve skromných podmínkách bakalářské práce
naznačila alespoň základní problematiku otázek prostoru v malířských dílech, kde si umělci
vypomáhali právě lineární perspektivou. Vybrala také jenom základní díla italské renesance
na nichž ilustrovala teorii perspektivy. Jistě bylo poněkud pošetilé zvládnout na ploše
bakalářské práce otázku lineární perspektivy, a to s omezenou výbavou odborné literatury,
natož dobových pramenů, ale autorka se rozhodla téma, pro které se nadchla, přece jenom
pojednat. Její odvahu je proto třeba ocenit. Škoda, že práci nevěnovala přece jen více času a
nepokusila se proniknout ještě do další důležité literatury, určitě by to její práci obohatilo.
Práci doporučuji k obhajobě.

3. Otázky a náměty práce k diskuzi při obhajobě

Doporučení práce k obhajobě

doporučuji
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