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Katedra filozofie

PROTOKOL O HODNOCENÍ PRÁCE

Práce (co se nehodí, škrtněte): bakalářská

Posudek (co se nehodí, škrtněte): vedoucího

Práci hodnotil(a): PhDr. Miloš Ševčík, Ph.D.

Práci předložil(a): Pavla Jungmannová

Název práce: České nápisy na zvonech z 15. – 19. století


CÍL PRÁCE (uveďte, do jaké míry byl naplněn):

Cíl práce byl splněn.

2.	OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, proporcionalita teoretické a vlastní práce, vhodnost příloh apod.):

Práci považuji za velice vhodně rozvrženou. Nejprve autorka nabízí obecné informace o zvonech, zvonařství a nápisech na zvonech. Dále podává rešerši literatury vztahující se ke zvolenému tématu. Teprve na základě takovéto přípravy přistupuje ke splnění vlastního cíle práce. Poměrně dlouhé časové období vývoje zvonařství, konkrétně vytváření českých nápisů na zvonech,  je dokumentováno na reprezentativních příkladech významných zvonařských tvůrců. V každé z hlavních kapitol práce je kromě podrobné charakterizace tvorby zvoleného zvonařského mistra či rodu uveden i přepis českých nápisů z konkrétních zvonů. 

Celkově konstatuji, že práce je výsledkem dvoudobého zájmu autorky o sledovanou problematiku, poctivého studia, konzultací s odborníky a samostatného výzkumu.

3.	FORMÁLNÍ ÚPRAVA (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, grafická úprava, přehlednost členění kapitol, kvalita tabulek, grafů a příloh apod.):

Po formální stránce považuji práci za precizní. Autorka bezchybně pracuje s literaturou, které je značné množství. Na závěr své práce nabízí i vhodné obrazové přílohy.

4.	STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z práce, silné a slabé stránky, originalita myšlenek apod.):

Předložená bakalářská práce kolegyně Pavly Jungmannové je jednoznačně prací kvalitní. Je to práce promyšlená, samostatná a detailní. Je to práce zároveň vysoce fundovaná i stylisticky vyzrálá.

5.	OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři):

Práce pro každé století vývoje zvonařství v českých zemích vybírá autorka práce jako reprezentanta jednoho významného zvonařského mistra či významný zvonařský rod. Bylo by možné provést takový výběr i pro zvonařství 20. století?



6.	NAVRHOVANÁ ZNÁMKA (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl): 

Výborně.


Datum: 	24. 5. 2012							Podpis:



