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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   

Nejproblematičtější body v hodnocení okomentovat slovně 
 
Cíle, který je formulován v úvodu ve smyslu zachycení kontextu doby vzniku a života 
objektu, práce dosahuje spíše útržkovitě. Při zpracovávání tématu autorka objevovala 
zajímavá témata, některá z nich v jednotlivých podkapitolách přiblížila podrobněji. Struktura 
práce je tak spíše organická a umožňuje ve vybraném období provést hlubší sondu do života 
společnosti.  
 
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  

Nejproblematičtější body v hodnocení okomentovat slovně 
Práce sestává z většího množství krátkých podkapitol, které se věnují různým tématům – 
baroko jako stavební sloh, rodina Dientzehoferů, rodina Michnů….. Výsledkem je práce se 
záběrem spíše do šířky než do hloubky. 
Autorka vychází kromě informací čerpaných ze stavebně historického průzkumu z velmi 
omezeného rozsahu sekundárních zdrojů.  V textu jednotlivých kapitol je uváděno minimum 
odkazů na zdroje, přestože se jedná o informace čerpané z literatury, např. v kapitole  4.4 
Minerva, jsou na stranách 25 až 27 uvedeny pouze dvě přímé citace z jednoho zdroje. Další 
zdroje pro zpracování problematiky vzdělávání žen na přelomu 19. a 20. století v práci 
uvedeny nejsou.    
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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 

Nejproblematičtější body v hodnocení okomentovat slovně 
 
Autorka uvádí minimum odkazů u parafrází. Používá hovorová slovní spojení např. projekt se 
zaseknul na financích str. 19 a neubránila se nejasným slovním spojením například na straně 
23 v kapitole 4.2. V práci, která je výrazně popisná, postrádám alespoň minimální obrazovou 
přílohu.   
 
IV. Doplňující poznámka  
Proč autorka ve své práci nevyužila podrobnou, moderní publikaci Umělecké památky Prahy 
– Nové Město? Prosím v rámci obhajoby o zhodnocení, v čem  mohla být tato publikace 
přínosem? 
 
 
V. Otázky k obhajobě 
1. Shrňte, v čem vidíte význam vily Amerika jako památky?  
2. Jak práce přispívá k interdisciplinárnímu pojetí vašeho oboru – společenských věd?  
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