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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 

Téma studie je velmi zajímavé, ale struktura práce zcela mu zcela neodpovídá. Za nadbytečné 

považuji kapitoly 1 – 7, které se zabývají místem, přírodou a historií obce (městské části 

Kyje), kapitoly 9 a 10 se zase věnují zdejším památkám, 12 kultuře. Tématu práce tak 

odpovídá jen kapitola 8 a 11, přitom v kapitole č. 11 jen čtyři řádky.  

 

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 

Viz výše zmíněné. Práce odpovídá svému názvu jen z malé části. Spíše jde o velmi stručný 

přehled dějin obce.  
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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, ovšem autorovi se nepodařilo vyvarovat se některých 

gramatických chyb, zejména při užívání velkých písmen. Členění pramenů a literatury je 

neobvyklé. Členění na „primární prameny“ a „sekundární literatura“ se neužívá a prameny 

se obvykle člení na nevydané a vydané (autor je spojuje dohromady).  

 

 

Otázky k obhajobě 

 

Jaký byl urbanistický vývoj obce Kyje? Kterou epochu považujete za rozhodující? 

Jaké jsou perspektivy a plány dalšího vývoje městské části? 
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