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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   

Slovní ohodnocení  

Hlavním přínosem studie je pokus o vylíčení osudů významné, byť dosud spíše opomíjené 

pražské památky. Po formální stránce není možné práci nic významného vytknout, přestože 

vhodnost jejího rozdělení na tak vysoký počet kapitol je diskutabilní.  

 

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  

 

Velmi zajímavá studie, byť obsahově mírně roztříštěná. Svědčí o mimořádném autorčině 

zaujetí zkoumaným objektem i o jejím zájmu o události spojené s jeho historií. Díky tomu má 

studie širší záběr, ovšem na druhou stranu díky rozsahu bakalářské práce jsou jednotlivé 

úseky (dějiny letohrádku, rod Michnů, Dientzenhoferové atd.) stručné. Studie má také spíše 

charakter vědecké eseje, k čemuž přispívá i poměrně skromný citační aparát.  
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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   

Jazyk práce je kultivovaný, i když místy autorka užívá také hovorové češtiny.  

 

 

IV. Otázky k obhajobě 

 

Uveďte na příkladu tohoto objektu možnosti jeho pedagogického využití.  
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