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A. Formální a jazyková kritéria

Práce odpovídá rozsahovým podmínkám
Práce má odpovídající jazykovou úroveň (pravopis,
stylistika)
Formální zpracování práce (celková struktura a její
logičnost)
Dodržení stanovených zásad citačních pravidel;
formální jednota poznámkového a kritického aparátu
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splňuje bez
výhrad

1. Kritické zhodnocení

Celková typografická úprava
B. Obsahová kritéria
Práce jasně formuluje své cíle a metodiku jejich
dosažení
Práce stanovených cílů dosahuje
Práce kriticky pracuje s primárními prameny i
sekundární literaturou
Autorovy/autorčiny soudy a hodnocení jsou
argumentačně podloženy
Autor/ka umí pracovat s odbornou terminologií a
využívá jí
V práci jsou jasně vyjádřeny dosažené cíle

2. Celkové hodnocení práce
(stručná charakteristika (v případě potřeby je možné užít zvláštní přílohy)

Kolegyně Veronika Telnarová si jako téma svojí bakalářské práce: "Počátky a rozvoj kláštera
dominikánek při kostele sv. Anny a sv. Vavřince na Starém Městě pražském" vybrala do
nedávna polozapomenutou sakrální památku, jíž se podařilo probudit k novému životu, a najít
pro ni nové - kulturně společenské využití. V mnoha ohledech pozoruhodný klášterní kostel,
autorka sleduje nejen z hlediska jeho stavební podoby, ale historického vývoje od středověku,
přes zrušení kláštera, až po devastaci areálu v moderní době a jeho rekonstrukci. Ocenit je na
tomto místě třeba nejen živý jazyk, jímž je práce napsána, ale především přísné dodržení
předepsaného citačního úzu, stejně jako vynikající obrazovou přílohu!
Protože předkládaná bakalářská práce splňuje všechny podmínky předepsané na ÚDKU KTF
UK v Praze, velmi rád ji doporučuji k úspěšné obhajobě!

3. Otázky a náměty práce k diskuzi při obhajobě

Doporučení práce k obhajobě

doporučuji
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