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Posudek oponenta diplomové práce  

  

Autor, název, místo, rozsah práce, rok Kristýna Schovánková, Činnost sester řádu svaté Voršily 

v českých zemích v letech 1918-1945, Praha PedF UK 2019, s. 103 

Vedoucí práce: Dušan Foltýn 

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 vedoucí práce          
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Celkové hodnocení (slovně)  

Problematika vývoje sester řádu sv. Voršily se stala předmětem již mnoha zpracování. Proto je celkem 

pochopitelné, že úvodní části diplomové práce je vytvořena jako kompilace z již známé literatury. 

Dosavadní poznatky o voršilkách se autorka proto rozhodla rozšířit na lokální úrovni. Na základě 

literatury i archivních pramenů se pokusila popsat jednotlivé konventy voršilek v českých zemích. 

V závěru se – opět s použitím dosavadní literatury – věnovala osudům voršilek v letech 1948-89. 

Autorka prokázala nesporně velké znalosti (české) odborné literatury k tématu, pracovala i 

s archivními prameny, které jí umožnily přinést cenné poznatky k některým konventům, a tedy i 

k regionální historii. 

Práce je napsána kultivovaným jazykem, má přehlednou strukturu.  

 

Vzhledem k výše řečenému doporučuji diplomovou práci k obhajobě.    

  

V Praze dne 2. září 2019 

                     

Podpis oponenta: Jiří Pokorný 


