
Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta, Katedra dějin a didaktiky dějepisu 

Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1 
 

Posudek oponenta bakalářské práce 

 

Autor, název, místo, rok, rozsah práce, vedoucí práce: 

Kateřina Bakešová, Anežka Přemyslovna, dcera Václava II., Pedagogická fakulta UK, Praha, 

2019, 85s. + 2 přílohy 

Vedoucí práce: Prof. PhDr. Kateřina Charvátová, CSc.  

 

                               

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    

 

 

 

 

 

 

 



Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta, Katedra dějin a didaktiky dějepisu 

Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1 
 

 

 

 

Celkové hodnocení (slovně) 

 

Kateřina Bakešová se ve své bakalářské práci rozhodla zpracovat biografii nejmladší dcery 

Václava II. a Alžběty Rejčky, Anežky Přemyslovny (1305-1333). Bylo to téma nesnadné, 

jelikož k Anežce neexistují téměř žádné prameny. Život nejmladší Přemyslovny lze sledovat 

pouze ve stínu její matky, královny Alžběty Rejčky a to minimálně do doby, než byla Anežka 

provdána za slezského vévodu Jindřicha Javorského. A tento přístup také autorka zvolila.  

Anežčin život zasadila do bouřlivých událostí let 1305 – 1316, kdy se její matka stala 

majetnou vdovou po dvou českých králích, a ženou, která posléze spravovala svůj vdovský 

majetek ve východních Čechách.   

Překvapivě uvedené pojetí převládlo i v pasážích, kdy už Anežka žila u dvora svého muže 

Jindřicha. Alžběta Rejčka stále zůstala hlavní postavou práce. A to je také má hlavní výtka. 

Kromě zajímavé zmínky o papežském dispenzu a zbožné pouti opět společně s matkou, se 

práce letům stráveným ve Slezsku takřka vůbec nevěnuje. Příčinu vidím v tom, že autorka 

nepracuje s polskou literaturou a polskými prameny, což je škoda. Nedomnívám se, že by 

zjistila mnoho nového o samotné Anežce, ale pasáže věnované např. místům jejího pobytu, 

rezidencím, které patrně obývala, či dvoru jejího muže by práci vhodně doplnily. Bohužel ani 

dochovaný náhrobek Anežky a Jindřicha si nezasloužil velkou pozornost. 

Ocenění zaslouží zejména jazyková úroveň práce, která je navíc psaná nezvykle čtivým 

jazykem.   

Práci hodnotím jako kultivovanou, avšak ne zcela vyváženou kompilaci, a doporučuji 

k obhajobě. 

 

 

 

 

Datum                             Podpis oponenta práce 


