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Hodnoticí kritéria Hodnocení

Objevnost a originalita tématu 1

Teoretická podkladová koncepce, metodika/metodologie,
terminologie, struktura práce

1

Schopnost analýzy pramenů a literatury; jejich úplnost 1

Adekvátnost vyvozených závěrů 1

Stylistika, respektování gramatických norem, poznámkový aparát 1

Pozn.: Pro hodnocení se používá zavedené vysokoškolské klasifikace, tedy: 1 –2–3– 4.
Pokud diplomant obdrží v jednom (nebo více) z kritérií hodnocení 4, pak je celá BP/DP považována za
nedostatečnou.

Hodnocení práce – návrh klasifikačního stupně:
Student Tomáš Kořínek si pro svoji bakalářskou práci zvolil velmi náročné téma Architekt Jan 

Schmoranz 1857 – 1899. Život a dílo. Je třeba tuto volbu ocenit nejen jako záslužnou, neboť se jedná 
o téma nezpracované, ale především jako odvážnou, neboť biografie je nepochybně jedním 
z nejsložitějších historiografických žánrů. Z celé práce pak vyzařuje autorovo zaujetí pro téma a 
schopnost se mu maximálně věnovat.

Bakalářská práce je vystavěna na velmi solidní pramenné základně, autor kombinuje přístup 
diachronní se synchronním, což zvyšuje plastičnost textu, a osobnost Jana Schmoranze představuje 
do všech zjistitelných detailů a ve všech dohledatelných souvislostech. Oceňuji rovněž snahu zapojit ji 
do kontextu života a společnosti ve Slatiňanech a provést její srovnání s osobností Schmoranzova 
otce a bratra, ačkoli si autor dobře uvědomuje, že srovnává nesrovnatelné. Velmi vysoce hodnotím 
úvodní kapitolu věnovanou kritickému rozboru pramenů a literatury. Rovněž po formální stránce BP 
překračuje kritéria kladená na kvalifikační práce, jež je třeba předložit pro absolvování bakalářského 
studia. Jako jistý nedostatek vnímám nejednoznačné zařazení periodik do pramenů/literatury (s. 76), 
které by měl student vysvětlit při obhajobě. Naopak oceňuji autorův kultivovaný jazykový projev. 

Bakalářskou práci Tomáše Kořínka považuji za velmi zdařilou, ráda ji doporučuji k obhajobě a 
pro její klasifikaci navrhuji známku …………………

Datum a podpis vedoucího/oponenta práce: 
PhDr. Veronika Středová, Ph.D.
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