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Problematika a cíl práce jsou zformulovány a odpovídají zadání 

a názvu práce. 
 x   

Metody využité autorem jsou adekvátní vzhledem k cíli práce a 

tématu. 
 x   

Autor se opírá o relevantní prameny a literaturu.  x   

Struktura práce je vyvážená a logická.  x   

Zpracování vykazuje rysy originality a vlastního přínosu.   x  

Práce je prosta gramatických a stylistických chyb.  x   

Práce je psána kultivovaným odborným jazykem za použití 

správné terminologie. 
 x   

Autor správně cituje. x    

Autor nic podstatného neopomenul (obsah, úvod, závěr, seznam 

pramenů použité literatury, anotace v češtině a cizím jazyce, 

rozsah odpovídá zadání). 

x    

Autor pravidelně konzultoval s vedoucím práce  x   

 

Celkové hodnocení (slovně) 

 

 

Kateřina Kučerová věnuje svou práci zbožným darům žen z okruhu posledních Přemyslovců. 
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V úvodu se snaží o postižení témat, které rámují její práci - otázky očistce, spásy, role zbožných darů, 

memorie. Vzhledem ke složitosti této problematiky nepřekvapuje, že není schopna pojmout látku v její 

úplnosti a že myšlenkové konstrukty místy zjednodušuje.  

Větší výhrady mám k dalším částem práce. Na straně jedné nerozumím zcela struktuře textu- proč sv. 

Alžběta Durynská, sv. Hedvika, její snacha Anna, Ludmila Přemyslovna a Kunhuta, dcera Přemysla 

Otakara II. tvoří obsah jedné kapitoly, když Alžběta a Hedvika reprezentují světice, které svým 

životem inspirovaly Přemyslovny, zbylé čtyři postavy jsou dcery z okruhu posledních Přemyslovců? 

A druhá otázka, závažnější, proč u přemyslovských dcer (kapitoly 2 a 3) se nemluví detailněji o jejich 

zbožných darech, ale u manželek posledních Přemyslovců (kapitola 4) - ano? Vždyť právě zbožné 

dary měly být hlavní náplní práce. Takto základ textu tvoří medailony různých významných žen a 

přehled jejich donací, témata, jež byla v literatuře již mnohokrát zpracovaná a z hlediska předložené 

bakalářské práce nemohou být ničím více než kompilací. 

Naopak za zajímavé pokládám ty nemnohé zmínky o darech královen a o jejich určení „pro spásu 

duše“. Ty představují skutečný přínos. Škoda, že těmto pasážím není věnováno více prostoru! 

 

Pokud budeme mluvit o formální stránce práce, je nutno říci, že studentka má místy problémy 

s přesným vyjádřením, což kvalitu práce snižuje. Vznikající kacířská hnutí volají po nápravě církve a 

návratu k původním křesťanským hodnotám. Církev byla nakonec donucena některá umírněnější hnutí 

přijmout do svých řad a tím vznikají na počátku 13. století tzv. žebravé čili mendikantské řády, k nimž 

se řadí právě i minorité (s.24). 

Z hlediska gramatiky jí činí problémy užívání přivlastňovacích zájmen můj/svůj. Klášteru při svém 

vzniku byla darována pouze ves Seifersdorf  (s.42). 
 

Doporučuji k obhajobě.   
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