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1. Kritické zhodnocení 

Kritéria hodnocení 
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A. Formální a jazyková kritéria 

Práce odpovídá rozsahovým podmínkám       
Práce má odpovídající jazykovou úrove� (pravopis, 
stylistika)       
Formální zpracování práce (celková struktura a její 
logi�nost)       
Dodržení stanovených zásad cita�ních pravidel; 
formální jednota poznámkového a kritického aparátu       

Zpracování p�íloh        



Celková typografická úprava       

B. Obsahová kritéria 

Práce jasn� formuluje své cíle a metodiku jejich 
dosažení       
Práce stanovených cíl� dosahuje 

      
Práce kriticky pracuje s primárními prameny i 
sekundární literaturou       
Autorovy/autor�iny soudy a hodnocení jsou 
argumenta�n� podloženy       
Autor/ka umí pracovat s odbornou terminologií a 
využívá jí       
 V práci jsou jasn� vyjád�eny dosažené cíle 

      



2. Celkové hodnocení práce 
(stru�ná charakteristika (v p�ípad� pot�eby je možné užít zvláštní p�ílohy) 

3. Otázky a nám�ty práce k diskuzi p�i obhajob�

Kolegyn� Valentyna Nikolenko p�edložila bakalá�skou práci pojednávající o mimo�ádn�
zajímavém fenoménu mezivále�né moderní architektury v �eskoslovensku. Ze širokého 
spektra uvedené problematiky si vybrala téma sob� nanejvýš blízské, a sice mezivále�nou 
architekturu na Podkarpatské Rusi. T�žišt�m autor�ina zájmu se tak stalo užití architektonické 
tvorby, jako prost�edku k upev�ování pozic mladé republiky, a v podstat� symbolu 
civiliza�ních tendencí �eskoslovesnkého státu v oblasti Zakarpatí. P�estože se po dobu dvou 
decenií, kdy pat�ilo jmenované území do svazku �eskoslovenského státu, na jeho území, 
ostatn� stejn� jako jinde, intenzivn� stav�lo, tamní mezivále�ná architektura je bohužel zcela 
nepochopiteln� v odborné literatu�e veskrze opomíjena. 
Proto je na tomto míst� t�eba vyzdvihnout snahu kolegyn� Valentyny Nikolenko o zachycení 
tamního architektonického vývoje ve 20. a 30. letech, stejn� jako snahu o jeho komparování 
se soudobou architektonickou produkcí. 
Za st�žejní �ást práce proto považujeme p�edevším pasáž za�ínající kapitolou 3.4 "Politika 
státu ve vztahu k Podkarpatské Rusi", následující syntézu architektonických památek i jejich 
následnou podrobnou analýzu.  
Nutno poznamenat, že p�edkládaná práce, je napsána živým jazykem, vychází z dokonalé 
znalosti místní situace a pom�r�, její struktura je logycky vystav�na, a následné záv�ry 
argumenta�n� podloženy a op�eny o znalosti jak základní syntetické literatury k tématu, tak 
místní literatury, v �echách v mnoha p�ípadech v podstat� neznámé.  
P�edkládaná práce tak celkov� v mnohém p�ekra�uje požadavky kladené na záv�re�né práce 
bakalá�ského cyklu studia a nepochybn� se svou erudicí blíží práci diplomové. 
Záv�rem lze proto autorce jen doporu�it, aby se tématu i nadále v�novala, své badatelské 
záv�ry dále rozpracovala, a výsledek svého dalšího snažení pak uplatnila jako základ práce 
diplomové v navazujícím magisterském studiu, pro které, jak doufáme, se kolegyn�
nepochybn� rozhodne!    
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