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__________________________________________________________________________________

1. Heuristika (hodnocení známkou 1, 2, 3, 4 – v případě hodnocení 3 a 4 musí autor posudku
slovně formulovat hlavní výtky)
1.1 Hodnocení použité literatury a pramenů
1
1.2 Úplnost použitých zdrojů z hlediska současného stavu bádání
1
Stručné hodnocení:
___________________________________________________________________________
2. Řešení problému (hodnocení známkou 1, 2, 3, 4 – v případě hodnocení 3 a 4 musí autor
posudku slovně formulovat hlavní výtky)
2.1 Volba cíle práce odpovídá zadání
1
2.2 Cíl z hlediska metodologie oboru je zvolen relevantně
1
Stručné hodnocení:
___________________________________________________________________________
3. Hodnocení struktury práce (hodnocení známkou 1, 2, 3, 4 – v případě hodnocení 3 a 4
musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky)
3.1 Je struktura práce logická
1
3.2 Odpovídá struktura práce metodologii a metodám deklarovaným
1
v úvodu práce
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Stručné hodnocení:
___________________________________________________________________________
4. Hodnocení kvality textu práce (hodnocení známkou 1, 2, 3, 4 – v případě hodnocení 3 a 4
musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky)
4.1 Analýza pramenů a literatury
2
4.2 Interpretace pramenů a literatury v jejich vzájemných souvislostech
2
Stručné hodnocení:
___________________________________________________________________________
5. Kvalita zpracování (hodnocení známkou 1, 2, 3, 4 – v případě hodnocení 3 a 4 musí autor
posudku slovně formulovat hlavní výtky)
5.1 Stylistika a pravopis
1
5.2 Použitá terminologie
1
Stručné hodnocení:
___________________________________________________________________________
6. Celkové hodnocení v rozsahu nejméně 500 znaků:
Tereza Průšová se ve své práci zaměřila na byzantské dějiny v období po dobytí
Konstantinopole křižáky v roce 1204, kdy vzniklo na jedné straně latinské císařství a na straně
druhé státní útvary, jež historiografie tradičně označuje jako byzantské exilové státy. Právě
vymezení se vůči tomuto pojetí a stanovení výzkumné hypotézy, že nikájské císařství a
potažmo také epeirský stát a trapezuntské císařství byly nedílnou součástí dějin byzantské říše
a vyznačovaly se značnou kontinuitou, se pro autorku stalo výchozím bodem jejího bádání.
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Průšová postupovala při řešení zadaného diplomového úkolu velmi samostatně a svědomitě.
Mimo jiné se na něj připravovala během semestrálního studia na univerzitě v Soluni, což
dokazuje její jazykovou zdatnost. Přestože zdejší studium probíhalo v angličtině, osvojila si
základy řečtiny, takže se mohla zorientovat také v řecky psané literatuře. Velkou pozornost
věnovala tvorbě textu práce a formulaci svých názorů, které pečlivě promýšlela, pracovala
velmi samostatně a zároveň dokázala tvůrčím způsobem reagovat na podněty nebo kritické
připomínky vedoucí práce.
Výsledkem je zajímavá a velmi solidně napsaná práce, v níž dospěla, nahlížejíc na danou
problematiku z nejrůznějších aspektů, byť především na základě studia rozsáhlé
historiografické produkce než primárních pramenů, k potvrzení hypotéz, stanovených na
počátku svého bádání.
Text Terezy Průšové odpovídá nárokům kladeným na diplomovou práci, proto ji doporučuji
k obhajobě.
___________________________________________________________________________
7. Otázky a připomínky k obhajobě:
___________________________________________________________________________
Navržená známka: výborně

Datum: 1. září 2019
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