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Posudek oponenta diplomové práce 

 

Jméno a příjmení studenta/studentky: Bc. Ondřej Purchart 

Název práce: Vikinské osídlení Britských ostrovů 

Jméno oponenta práce: Mgr. Jakub Izdný, Ph.D. 

 

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  1-2 

 

Stručné hodnocení: 

Autor sám připouští, že se jednalo spíše o namátkový výběr. Je třeba ocenit, že byl proveden 

velmi kvalitně. Tématiku vikingů vyčerpává vcelku dobře. Zvážil bych ovšem využití 

literatury týkající se obecně dějin Britských ostrovů, či alespoň její namátkový výběr. 

___________________________________________________________________________ 

 

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: 

Autor vypracovává svého druhu „metaanalýzu“ dřívějších prací věnovaných archeologii a 

toponomastice a srovnává ji s hlavními zprávami pramenů. Téma jako takové je originální, 

přínosné a odpovídá požadavkům na danou práci. Pouze geografický rozsah je zvolen z mého 

pohledu až příliš ambiciózně (viz dále). 

___________________________________________________________________________ 

 

https://is.cuni.cz/studium/kdojekdo/index.php?id=95465f8fb34094c4a3bb1c7daab3a98f&tid=1&do=detail&si=545066&fap=dipl_uc&x_do=main&x_doo=detail&x_did=200682
https://is.cuni.cz/studium/predmety/redir.php?id=95465f8fb34094c4a3bb1c7daab3a98f&tid=1&redir=sezn_ucit&kod=52690
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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 1-2 

3.2 Odpovídá struktura práce metodologii a metodám deklarovaným 

v úvodu práce 

1-2 

 

Stručné hodnocení: 

Autor rozčlenil práci na 4 samostatné celky, v nichž se postupně zabývá geografickými 

oblastmi menších ostrovů (a Skotska), Irska, ostrovu Man a vnitrozemské Anglie. Každou 

oblast hodnotí zvlášť a ponechává jen málo prostoru na vzájemné porovnání všech čtyř 

zkoumaných oblastí v samotném závěru práce. V metodologické kapitole (s. 18) zůstává 

pravděpodobný „pahýl“ po původně deklarovaném, ale následně zřejmě opuštěném „třetím 

cíli“ práce. Problémem je ovšem rozdělení práce na čtyři výrazně nesrovnatelné oblasti. 

___________________________________________________________________________ 

   

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 2-3 

 

Stručné hodnocení: 

Hlavním důvodem pro snížené hodnocení je fakt, že autor poněkud přecenil své možnosti a 

v závěrečné části věnované Anglii se logicky věnuje problému výrazně povšechněji. 

V závěrečném srovnání pak ovšem nakládá s výsledky svého bádání stejně jako s výstupy 

z prvních tří částí, čímž dochází po mém soudu k výrazně zkreslenému závěru. Přitom už 

v případě Irska by bylo záhodno zvážit, jestli autorova zjištění nevycházejí prostě z faktu, že 

malé ostrovy mohli prostě Seveřané obsadit jako celek, což v případě zabydleného Irska 

přirozeně nebylo možné. 

___________________________________________________________________________ 
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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 3 

5.2 Použitá terminologie 2-3 

 

Stručné hodnocení: 

Práce po vnější stránce výrazně zaostává za svým vcelku dobře zvoleným tématem, základní 

metodou i zpracováním pramenů a literatury. Výrazně se to projevuje právě v teoretické části, 

kde autorovi činí potíže udržet nároky vědeckého stylu. Občas se dopouští vyslovených 

stylistických neobratností (s. 14: „kroniky … jsou zapsány v kombinaci latiny a irštiny, ale 

pracoval jsem jak s originály, tak s překladem“; s. 19: „Piktů… pravděpodobně nebylo úplně 

málo“; s. 54: „i přes tento nedostatek existuje dostatek jiných důkazů“). Jeho popis metod 

sklouzává k trivialitám (s. 13 popis, kterak autor nejprve čte anglický překlad, aby se pak 

ujistil, že je třeba se věnovat originálu). V „hlavním“ textu práce se pak dopouští řady 

stylistických chyb, které buď znesnadňují porozumění (s. 25 popis lidu „Pape“), naprosto se 

míjejí s obvyklou terminologií (s. 67: „tribut… se na anglickém území vyplácel od roku 991“) 

a směřují k velmi povrchním konstatováním (s. 80: „ačkoliv se obecně ke středověkým 

pramenům přistupuje obezřetně jako k neobjektivním“; s. 83: „Nejintenzivnější soužití ale 

probíhalo na Manu.“). Pravopisně vzato ponechal autor v textu řadu chyb v interpunkci, a to 

nejen v otázce chybějících čárek, ale i čárek přebývajících. 

___________________________________________________________________________ 

 

6. Celkové hodnocení v rozsahu nejméně 500 znaků: 

Autor práce Bc. Ondřej Purchart si zvolil ambiciózní, ale zřejmě zvládnutelný projekt 

srovnání výstupů historické vědy (resp. jejich revizi vlastním výzkumem ad fontes) s výstupy 

archeologie a toponomastiky či etnologie. Při snaze postihnout celý prostor Britských ostrovů 

rozděluje oblast na čtyři části, kde už z principu muselo srovnání (navzdory jeho původním 

předpokladům) přinést odlišné výsledky. Čtyři regiony jsou zvoleny výrazně odlišně co do 

svého rozsahu a jedná se také o zcela odlišné oblasti z hlediska dostupnosti lodní dopravou, 
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hustoty osídlení a předchozího rozvoje státních formací ve zkoumané době. Práce je jinak 

vedena vcelku profesionálně, zejména je třeba ocenit fakt, že autor se dobře zorientoval 

v občas poněkud nepřehledné problematice archeologických nálezů. Z pohledu na moderní 

výklad vikinské epochy také správně zdůrazňuje, že reálná politika nemusela vždy být 

postavena na dichotomii „domácí obyvatelstvo vs. nájezdníci" jak sugeruje literatura starší a 

populární obrazy. Výsledný dojem ale vážně ztroskotává na autorově nejisté práci s odborným 

stylem. Vcelku je bohužel znát, že práce byla tvořena ve velkém chvatu a je výrazně 

poddimenzovaná v poslední kapitole věnované spíše anglickým dějinám obecně než 

konkrétním zprávám o osídlování Seveřany. Nabízí se otázka, zda nebylo v určité fázi 

výzkumu možné upravit téma směrem k třem prvním oblastem, věnovat jim více 

důkladnějšího rozboru (např. prostudováním další literatury), případně regiony Irska zkoumat 

podrobněji (i tak jde geograficky o oblast rozsahem výrazně převyšující zvlášť zkoumané 

ostrovy Man, Hebridy a Severní ostrovy). Dále bych zvážil, jestli má smysl v práci zmiňovat 

kulturní stopu seveřanů vytvářenou zcela očividně uměle v časech romantismu a moderní 

době. Vcelku jde tedy o práci solidní, originální a po badatelské stránce dobře odvedenou, 

jakkoliv je třeba zmínit řadu formálních nedostatků. Práci nicméně jistě doporučuji 

k obhajobě. 

___________________________________________________________________________ 

 

7. Otázky a připomínky k obhajobě: 

Jakým způsobem by se změnil výsledný obraz vikinského osídlení, pokud bychom uvažovali 

pouze o oblastech s řídkým původním osídlením (odlehlejší části Irska, Skotska a menších 

ostrovů)? 

Je možné pouze na základě přítomnosti či nepřítomnosti zbraní v nálezech (zejména 

hrobových) usuzovat na mírumilovný či válečný charakter expanze? 

Je možné na základě toponym odlišit oblasti s vikinským osídlením od těch, kterým Seveřané 

dali jméno např. v důsledku častých návštěv a kontaktu s místními (např. nácestná 

mořeplavba)? 
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___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Navržená známka: velmi dobře (dle průběhu obhajoby) 

 

 

 

Datum: 21. 1. 2020     Podpis: 

 

 


