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A. Formální a jazyková kritéria
Práce odpovídá rozsahovým podmínkám
Práce má odpovídající jazykovou úroveň (pravopis,
stylistika)
Formální zpracování práce (celková struktura a její
logičnost)
Dodržení stanovených zásad citačních pravidel;
formální jednota poznámkového a kritického aparátu
Zpracování příloh

nesplňuje

splňuje s
výhradami

splňuje
s drobnými
připomínkami

Kritéria hodnocení

splňuje bez
výhrad

1. Kritické zhodnocení

Celková typografická úprava
B. Obsahová kritéria
Práce jasně formuluje své cíle a metodiku jejich
dosažení
Práce stanovených cílů dosahuje
Práce kriticky pracuje s primárními prameny i
sekundární literaturou
Autorovy/autorčiny soudy a hodnocení jsou
argumentačně podloženy
Autor/ka umí pracovat s odbornou terminologií a
využívá jí
V práci jsou jasně vyjádřeny dosažené cíle
C. Průběh zpracovávání práce
ano

ne

Autor/ka pravidelně konzultovala s vedoucím práce
Autor/ka přicházela se samostatnými tvůrčími podněty

2. Celkové hodnocení práce
(stručná charakteristika (v případě potřeby je možné užít zvláštní přílohy)

Tereza Novotná předložila diplomovou práci, která monograficky zpracovává život a dílo
Arnošta Hoffbauera, jenž stál jako významná osoba u počátků českého moderního umění.
Dala si za cíl představit jeho dílo v kulturně-historických souvislostech a zhodnotit jeho
význam pro české umění. Jestliže se Novotné do jisté míry podařilo zasadit umělcovo dílo do
širšího kontextu, pak zhodnocení jeho osobnosti a významu jeho díla v českých dějinách
umění ne. Hofbauerovo postavení v českém dějepise umění nelze dokládat na základě
osmdesát let starých citací Karla Maška nebo Josefa Čapka, jak se o to pokusila v závěru své
práce. Na Hofbauerovo dílo je třeba se podívat z dnešní perspektivy a názory předchozích
generací autorů kriticky zhodnotit. Podobně i na jiných místech je autorčina argumentace
diskutabilní.
Navzdory tomu přináší text, který by bylo třeba zlepšit po stylistické stránce, řadu nových
poznatků. Novotná například objevila některá dosud prakticky neznámá díla, která dovolují
nový pohled na Hofbauerovu tvorbu. Sestavila rovněž velmi pečlivý katalogový soupis děl ze
státních sbírek, který doplnila ještě sbírkami soukromými, s nimiž se během svého výzkumu
seznámila.
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