
 
Posudek vedoucího bakalářské práce 

 

Jméno studenta: Jindřich Novotný 

 

Název práce:  Královské Vinohrady – vývoj rezidenční čtvrti 
 

 

                               

I. Formální kritéria                                                                               ano      zčásti      ne 

1. Cíl práce je zformulován a odpovídá zadání a názvu práce. X   

2. Metody využité autorem jsou adekvátní vzhledem k cíli práce a   

    tématu. 
X   

3. Struktura práce je logická a odpovídá zvolenému tématu. X   

4. Závěr shrnuje dosažené poznatky a formuluje přínos k řešení   

    problému. 
X   

5. Autor nic podstatného neopomenul (zadání, obsah, úvod,   

    pojednání, závěr, resumé v češtině a cizím jazyce) 
X   

Slovní ohodnocení  

Jde o kvalitní studii zabývající dějinami urbanismu v českých zemích na konkrétním příkladu 

Královských Vinohrad.  

 

II. Obsahová kritéria 

1. Práce prokazuje porozumění autora problematice. X   

2. Opírá se o relevantní prameny a literaturu. X   

3. Adekvátním způsobem s nimi pracuje. X   

4. Zpracování vykazuje rysy originality a vlastního přínosu. X   

5. Je obohacením problematiky vzhledem k interdisciplinárnímu   

    charakteru studovaného oboru (ZSV). 

X   

 

Autor vychází z odborné literatury, kterou vhodným způsobem interpretuje. Samotná práce je 

důkazem, že se v dané problematice dobře orientuje. Připomínky jsou tak spíše marginálního 

charakteru: 

- Není nijak doloženo a vysvětleno tvrzení o odlišné víře chudiny žijící v domcích tehdejších 

vinohrad. (s. 13). Chybí zde zmínky o početných a často velmi výstavných letohrádcích, které 

vyrostly během 16. a na počátku 17. století, jsou doloženy na řadě rytin a většinou zanikly za 

třicetileté války. 

- Nepřesné je tvrzení: „Každý okres mohl být rozdělen na více soudních okresů pro efektivnější 

výkon soudní správy.“ (s. 20). Jeden politický okres byl tvořen nejméně jedním (většinou dvěma, 

výjimečně třemi) okresy politickými. Jejich počet přitom závisel na počtu obyvatel.   
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Vyzdvihnout je třeba naopak široké znalosti a přehled J. Novotného, které osvědčuje např. i 

v sedmé kapitole týkající se politického vývoje vinohradské obce ve 20. století. Bylo by ale 

vhodné zmínit i jiné faktory, např. akcíz. 

 

III. Jazyková kritéria 

1. Práce je bez gramatických a stylistických chyb.  X  

2. Práce je psána kultivovaným odborným jazykem. X   

3. Student zvládl a rozumí terminologii oboru a tématu, jímž se   

    zabývá. 

X   

4. Student pracuje správně s odkazy a citacemi, odlišuje parafráze a   

   vlastní myšlenky 

X   

5. Práce je vybavena vhodně (ve shodě s charakterem zvoleného   

    tématu) doplňky textu (graf, tabulka, obrazové přílohy apod.) 

X   

 V jazykovém ohledu (až na drobné nedostatky a překlepy) nelze práci nic podstatného 

vytknout.  

 

 

IV. Otázky k obhajobě 

Jaké byly hlavní příčiny rozdílné urbanistické koncepce Královských Vinohrad a 

sousedícího Žižkova? 
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