
Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta, Katedra dějin a didaktiky dějepisu 

Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1 
 

Posudek vedoucího bakalářské práce 

 

Autor, název, místo, rok, rozsah práce, vedoucí práce: Matěj Pros, Zlatá bula ulmská, Praha, 

pedagogická fakulta UK 2019, 52 stran textu,11 stran příloh. 

 

                               

Hodnotící kritéria                                                            

 splňuje splňuje 

z větší 

části 

splňuje 

z menší 

části 

nesplňuje 

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) 

 

Velmi kvalitní práce Matěje Prose dosvědčuje, že i v rámci bakalářského studia mohou 

vznikat studie, které si v pravém slova smyslu zaslouží přívlastek „historické“. Student si zvolil 

poměrně obtížné  téma, dobře se však popasoval jak s nutností pracovat s latinskými prameny, 

tak také s poměrně rozsáhlou literaturou, kterou pro porozumění  své látce potřeboval. Při 
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studiu se nezaměřil jen na práce, které se jeho tématu bezprostředně dotýkají, ale také na  

monografie a studie orientované  obecně na vývoj královské moci a na středověký stát., 

konkrétně pak na stát přemyslovský. Vlastním jádrem bakalářské  práce pak je rozbor ulmské 

buly a její zařazení do kontextu českých státoprávních dokumentů 13. století.  

Matěj Pros ve všech částech své bakalářské práce  prokazuje znalost historického 

řemesla a navíc i schopnost samostatné interpretace. Ve svém výkladu významu Zlaté buly 

ulmské se cítí natolik jistý, že se pouští do polemiky i s renomovanými historiky.  

Bakalářskou práci Matěje Prose doporučuji k obhajobě a budu ji navrhovat na některé 

ze studentkých ocenění.  
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