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Typ studijního programu: bakalářské
Studijní program: Obecná teorie a dějiny umění a kultury
Forma studia: prezenční
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Identifikační číslo studia: 411083
Datum zápisu do studia: 28.08.2013

Název práce: Dům sovětů: minulost, současnost, budoucnost. Příběh proměny
Královské hory jako kvintesence kulturních a architektonických
transformací města Kaliningrad

Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Obor práce: Dějiny křesťanského umění- bc.
Vedoucí: PhDr. Vladimír Czumalo, CSc.
Oponent(i): PhDr. Milan Pech, Ph.D.

Datum obhajoby : 07.09.2016 Místo obhajoby : Praha
Termín: řádný
Průběh obhajoby: 1) Kolegyně Ekaterina Borisova na úvod SZZK - obhajoba stručně

představila obsah svojí práce: Dům Sovětů: minulost, současnost,
budoucnost. Příběh proměny Královské hory jako kvintesence
kulturních a architektonických transformací města Kaliningrad.
2) Následně přečetl posudek vedoucí diplomové práce PhDr.
Vladimír Czumalo, CSc., s doprovodným komentářem, ve kterém
pochválil výběr tématu i metody, kterou se kolegyně rozhodla k výše
uvedenému tématu přistoupit. 
Na základě svého posudku proto vedoucí práce doporučuje
předkládanou diplomovou práci k úspěšné obhajobě.
3)Dále následoval posudek oponenta diplomové práce PhDr. Milana
Pecha Ph.D., ve kterém oponent hodnotí obsah, celkový koncept,
"uchopení tématu" i jednotlivá pochybení v textu. Zejména výtky v
důsledném dodržování jmen v jedné z řady používaných forem, čímž
vzniká jistý chaos. Nedostatky spatřuje zejména ve výběru literatury,
pohybující se na všeobecně informativních publikacích, nikoliv na
relevantní odborné liutartuře, která k tématu existuje. Jejich detailní
výčet následuje.
Přes výše uvedené drobné nedostatky oponent na základě svého
posudku doporučuje předkládanou práci k úspěšné obhajobě.
4) Vyjádření kolegyně k výše uvedeným výtkám. A následná
rozprava se členy komise k jednotlivým výtkám...

5)Závěrem se členové komise shodují na tom, že i přes jmenované
nedosatky předkládaná diplomová práce je ve stavu, aby mohla být
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úspěšně přijata k úspěšné obhajobě a proto přistupují k hodnocení
výborně.

Výsledek obhajoby: výborně
Předseda komise: PhDr. Milan Pech, Ph.D. (přítomen) ............................

Členové komise: PhDr. Eva Bendová, Ph.D. (nepřítomen) ............................

 PhDr. Vladimír Czumalo, CSc. (přítomen) ............................

 Mgr. Miroslav Šmied (přítomen) ............................

 PhDr. Mgr. Tomáš Winter, Ph.D.
(nepřítomen)

............................
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