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Katedra filozofie

PROTOKOL O HODNOCENÍ PRÁCE

Práce (co se nehodí, škrtněte): diplomová / bakalářská

Posudek (co se nehodí, škrtněte): vedoucího / oponenta

Práci hodnotil(a) (u externích hodnotitelů uveďte též adresu a funkci ve firmě):

Prof. PhDr. Aleš Skřivan, CSc., Katedra historických věd, ZČU Plzeň

Práci předložil(a): Michaela Boříková

Název práce: Rudolf II. a Praha


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

Cílem autorky práce bylo rekapitulovat a zhodnotit význam osobnosti císaře Rudolfa II. pro pozici Prahy jako politického a kulturního centra Evropy druhé poloviny 16. a počátku 17. století. Je možno říci, že autorka tohoto cíle úspěšně dosáhla uvážlivým, soustředěným a velmi metodickým postupem, kdy v hlavních kapitolách hodnotí faktory, které formovaly Rudolfovu osobnost, význam přenesení císařského sídla do Prahy, architektonickou činnost, rozkvět umění na císařském dvoře i aktivity významných alchymistů. 


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

Způsob zpracování determinoval poměrně vysokou náročnost práce, text je dobře strukturovaný a vyvážený. 


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

Jazykový projev autorky a slovesná stránka textu má bezesporu velmi kvalitní úroveň, takovou, která se v bakalářských pracích objevuje jen zřídka. Citováno je dle normy, rozčlenění textu je logické a přehledné.


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

Práce jako celek nutně vyvolává ten nejlepší dojem, nemá žádné výrazně slabší stránky. Za nejpřínosnější považuji autorčino hodnocení osobnosti císaře Rudolfa II. a prezentaci uměleckých aktivit na jeho dvoře.


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

	Z předloženého textu jasně vyplývá, že přenesením císařského sídla do Prahy výrazně vzrostl její význam jako politického i kulturního centra. Mohla byste zhodnotit vzestup jejího významu z jako obchodního centra.

Do jaké míry ovlivnil Rudolfův pobyt ve Španělsku jeho aktivity v oblasti podpory umění?
Jaké byly hlavní faktory, které ovlivňovaly Rudolfovu pozici jako hlavy habsburského rodu?


6.	NAVRHOVANÁ ZNÁMKA (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  v ý b o r n ě



Datum: 10. 5. 2013						Podpis:

                                                                                                                   Prof. PhDr. Aleš Skřivan, CSc.





