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Název práce:

Dokumentace a hodnocení slunečních hodin v okrese Svitavy

Hodnocení:
Maximální

Udělený

počet bodů

počet bodů

Metodika (stanovení cílů, výběr metod)

10

10

Struktura práce (vnitřní vyváženost a logická návaznost částí práce)

5

5

Práce s literaturou a dalšími zdroji informací (výběr, způsob použití)

15

15

Tvůrčí přístup a vlastní autorský vklad

20

20

Zhodnocení dosažených výsledků, splnění cílů a přínos práce

20

20

Obsahové zhodnocení netextových částí práce (tabulek, obrázků)

10

9

Dodržení norem pro formální úpravu práce včetně citačních norem

10

8

Estetická úprava a jazyková stránka práce

10

9

Celkové hodnocení práce

100

96

Obsahová stránka práce

Formální stránka práce

Navrhované hodnocení: A (100–92 b.), B (91–83 b.), C (82–74 b.), D (73–65 b.), E (64–55 b.), F (54 nebo méně b.).

Splnění požadavků zadání:
Požadavky zadání byly zcela naplněny.
Přístup autora k řešení problému (samostatnost, využívání konzultací):
Autorka přistupovala k provedení terénního výzkumu i následnému zpracování textu a katalogu
slunečních hodin příkladně. Oceňuji systematičnost, důslednost a samostatnost, s jakou ověřovala a
aktualizovala stávající záznamy, i aktivní přístup k vyhledání záznamů nových. S ohledem na rozsah
údajů, které byly jako výsledek terénního výzkumu autorky odeslány do Hradce Králové k zanesení
do centrálního Katalogu slunečních hodin, lze výrazně pozitivně hodnotit celkový přínos práce.
Otázky k obhajobě:
Jaké územní rozšíření mají sluneční hodiny vytvářené slunečním hodinářstvím pana Weisse ve
Skleném? V okrese Svitavy se podle Vašich zjištění nachází 16 z celkem tří stovek jím vytvořených

hodin, jsou ostatní soustředěny převážně do několika regionů v rámci ČR (např. převážně na
Moravě), nebo je jejich rozmístění rovnoměrné? Byly některé dodány i do zahraničí?

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji její hodnocení známkou A.
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