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Povinná kritéria hodnocení práce
Stupeň hodnocení

1 2 3 4

Formální úprava a náležitosti práce

Logická stavba a členění práce

Jazyková a terminologická úroveň

Náročnost tématu na teoretické znalosti

Náročnost tématu na praktické dovednosti a na čas

Adekvátnost použitých metod a způsob jejich použití

Důkladnost zpracování (jdoucí do podrobností)

Práce s literaturou (citace, poznámky)

Práce s prameny (využití, citace, poznámky)

Vymezení cíle a jeho naplnění

Vlastní přínos studenta

Využitelnost výsledků práce v teorii nebo v praxi

Dílčí připomínky a náměty:

Výše uvedené téma si Kateřina Vlková sama zvolila a vybrala ke zpracování jako svoji 
bakalářskou práci, na které měla prokázat svoje nabyté znalosti a dovednosti oboru 
Počítačová podpora v archivnictví. Je možné konstatovat, že zpracování jak části textové, tak 
mapové bylo náročné z několika důvodů. Jednalo se o vytěžení archivních pramenů a 
literatury způsobem, který umožnil zároveň postihnout význam, zásluhy a aktuálnost 
myšlenek architekta Čeňka Musila spolu s možnou rekonstrukcí dobových map a plánů, 
dokumentujících stavební vývoj města Jičína až do současnosti. 



Výborné je i pojednání o pramenech a literatuře, vyhodnocení výsledků odborné literatury, 
dále vlastních metod práce i stručné zpracování správy a historie města Jičína. Neméně 
poutavé jsou pasáže o životě a díle Čeňka Musila a důraz na jeho regulační plány. 
K práci po obsahové stránce nemám žádné podstatné výhrady.

Z formálního hlediska uvádím následující:
1. Text se začíná stránkovat až od Úvodu, nikoliv od druhé strany obsahu.
2. Úvod ani Závěr se neoznačuje jako kapitoly číslicí.
3. Seznam použité literatury a pramenů je důležitou součástí patřící k textu práce, a proto se 
uvádí hned za závěrem každé práce. Teprve pak následují další doplňující části jako např. 
přílohy nebo rejstříky apod.
4. Číselné indexy v textu označující citace, či poznámky nezdvojujeme (např. s. 24, pozn. 6 a 
70), ale text uspořádáme tak, aby tyto indexy byly přehledné a logické. 

Celkové posouzení práce a zdůvodnění hodnocení:

Bakalářská práce Kateřina Vlkové je zpracována pečlivě, bez zbytečných chyb a s patřičným 
přehledem. Jedná se dílo kritické, doplněné zajímavými přílohami, které autorka dokázala 
vhodně rekonstruovat. Její bakalářská práce splňuje všechny požadavky, kladené na tento typ 
závěrečné práce.  

Práci doporučuji k obhajobě. 

Otázky pro diskusi:
1) Co Vás při práci na daném tématu nejvíce zaujalo?
2) Jaké další otázky Vás při studiu pramenů a literatury napadly? Tj. bude mít Vaše práce 
pokračování? 

V Hradci Králové 9. srpna 2015                                       doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D.
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