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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

Nesplňuje

splňuje s
výhradami

splňuje
s drobnými
připomínkami

Kritéria hodnocení

splňuje bez
výhrad

1. Kritické zhodnocení

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. Celkový přínos práce
Tuto část je vhodné rozvést v bodě 5.

ano

ne

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
D. Průběh zpracovávání práce

Autor/ka pravidelně konzultovala s vedoucím práce
Autor/ka přicházela se samostatnými tvůrčími podněty

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

Přínos Josefa Václava Scheybala k dokumentaci, vědeckému poznání i popularizaci lidové
architektury a kultury širšího prostoru severních Čech, je mimořádný. Ohromuje především
šíře záběru autorovy činnosti, které se věnoval celý svůj aktivní život. Hlavní motivací
diplomantky Jany Svobodové k výběru tématu byla její fyzická účast na inventarizaci
pozůstalosti J. V. Scheybala v Muzeu Českého ráje v Turnově. Kromě detailní pozornosti na
širokou škálu autorova díla věnuje pozornost i jeho rodinným kořenům a důležitému zázemí,
které mu poskytovala jeho manželka Jana, též etnografka.
Předloženou diplomovou práci hodnotím v klasifikaci výborně. Jana Svobodová prokázala
brilantní osvojení heuristické práce, získané poznatky postavila do logické a přehledné
osnovy, jednotlivé kapitoly jsou obsahově a rozsahem vyrovnané, použité jazykové formulace
jasné. Vysoce kladně hodnotím také výběr obrazové přílohy.

3. Otázky a náměty práce k diskuzi při obhajobě
Byl J. V. Scheybal jediným dokumentátorem lidové architektury v dané oblasti Čech?
Jaké metody muzejní inventarizace se v rámci zpracování pozůstalosti J. V. Scheybala
používaly?

Doporučení práce k obhajobě

doporučuji
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