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A) Posouzení obsahu 

 

Definice cílů práce, stanovení výzkumných otázek výborně 

Metodologie práce výborně 

Koncepce a struktura práce výborně 

Práce s prameny výborně 

Schopnost analýzy, interpretace a kritického myšlení výborně 

Invenčnost a původnost výborně 

 

Pokud je potřeba, zejména v případě hodnocení „neprospěl“ doplňte hodnocení psaným 

komentářem: 

Klikněte sem a zadejte text. 

B) Posouzení formálních náležitostí 

 

Seznam pramenů a literatury, práce s literaturou výborně 

Poznámkový aparát výborně 

Formální struktura práce výborně 

Stylistická a jazyková úroveň výborně 

Přílohy (pokud jsou) Zvolte položku. 

 

Pokud je potřeba, zejména v případě hodnocení „neprospěl“ doplňte hodnocení psaným 

komentářem: 



                             

 

 

 

 

 
 
Klikněte sem a zadejte text. 

C) Celkové zhodnocení 

1) Celkové shrnutí (povinné, alespoň 500 znaků) 

Miroslav Vašík si vybral pro svou bakalářskou práci téma náročné, s rozsáhlým časovým 

záběrem, pracoval s českými, rakouskými (a speciálně pak tyrolskými) prameny i odbornou 

literaturou, tedy jazykově českými i německými, ale i anglickými. Zúročil tak efektivně svůj 

pobyt na Erasmu.  

Komparoval dvě odlišná prostředí – národnostním složením, tedy i jazykem, tradicí, vlivem 

církve. Prokázal znalost teoretických i metodologických východisek, schopnost analýzy i 

argumentace. Využil zásadní literaturu, samozřejmě vzhledem k šíři tématu by bylo možné 

doplnit některé tituly, zejména ze starší české i rakouské historiografie, ale to by mohlo být 

aktuální především v situaci, když by na základě této práce vznikla studie k publikaci.  

Jazykovou a stylistickou úroveň hodnotím jako výbornou, ale pochopitelně s ohledem na 

závěrečný spěch při dokončování práce je možné najít určité (drobné) chybičky.  

 

2) Případně navrhovaná témata či otázky k obhajobě 

V českých zemích v souvislosti s josefínskými reformami se zrodil určitý typ faráře, který měl 

pomáhat, spravovat, být autoritou – a to se jistě na mnoha místech povedlo.  Srovnání 

s tyrolským prostředím je v tomto případě k diskusi. Vždyť i české prostředí první poloviny 

19. století bylo „ryze“ katolické… 

Politické sepětí české politiky s Tyrolskem, soudím, ve druhé polovině století spíše 

diskreditovalo. S takovými spojenci se toho mnoho dosáhnout v politice v monarchii 

nedalo… 

3) Závěrečné doporučení 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit známkou výborně 

 

V Praze, dne 10. června 2019 

 

Podpis doc. PhDr. Magdaléna Pokorná, CSc. 

 

 


