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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)

Téma předkládané a hodnocené diplomové práce Život a dílo pozdně barokního malíře Josefa
Hagera si Pavlína Lokšová zvolila sama. Oceňuji rovněž samostatnost autorky při studium
dané problematiky a zpracovávání textu. Hlavním cílem práce bylo shromáždit pokud možno
veškerou existující literaturu a prameny o dosud poměrně málo studovaném malíři Josefu
Hagerovi a interpretovat jeho život a dílo. Tento úkol se autorce podařilo úspěšně splnit.
Předložená diplomová práce má rysy monografie malíře se všemi standardními součástmi.
Práce je logicky strukturovaná, napsaná kultivovaným jazykem. Je třeba pochválit rovněž
formální zpracování práce včetně obrazových příloh. Těžiště diplomové práce spočívá
především ve zpracování katalogu zachovaných i nezachovaných děl Josefa Hagera. Autorka
musela v rámci přípravy práce absolvovat značné množství studijních cest do všech míst
Hagerova působení.
V obrazové příloze bych uvítala ve větší míře začlenění grafických listů, které sloužily jako
vzory pro Hagerovy nástěnné malby. Bylo by vhodné rovněž lépe zasadit dílo Josefa Hagera
do kontextu jak soudobé umělecké produkce v Čechách, tak rovněž v širším evropském
rámci. Tato doporučení však nijak nechtějí snížit kvalitu posuzované práce, které navrhuji
nejvyšší hodnocení.
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