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Posudek vedoucího bakalářské práce 

 

Jméno a příjmení studenta/studentky: Tereza Zapotilová 

Název práce: „Ať Titanie k lidem nechodívá…“ – Císařovna Alžběta Bavorská a její 

útěky    

Jméno vedoucího práce: prof. PhDr. Jan Županič, 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 

 

Stručné hodnocení: 

Autorka využila k práci relevantní literaturu. Vzhledem ke skutečnosti, že šlo o práci 

bakalářskou, nebylo užití pramenů nezbytné.  

___________________________________________________________________________ 

 

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: 

Volba cíli odpovídá zadání a cíl byl zvolen vzhledem k metodologii oboru relevantně.  

___________________________________________________________________________ 

 

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 
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3.2 Odpovídá struktura práce metodologii a metodám deklarovaným 

v úvodu práce 

1 

 

Stručné hodnocení: 

Struktura práce je logická. Metoda sice v úvodu vytýčena není, autorka však velmi dobře 

pracuje s literaturou a je schopna vědecké analýzy. 

___________________________________________________________________________ 

   

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  

4.2 Interpretace pramenů a literatury v jejich vzájemných souvislostech  

 

Stručné hodnocení: 

Práce T. Zapotilové je po obsahové stránce zpracována velmi kvalitně. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

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  

5.2 Použitá terminologie  

 

Stručné hodnocení: 

Po formální stránce je práce zpracována výborně a jazyk studie je kultivovaný, bez 

pravopisných chyb.  

 

___________________________________________________________________________ 

 

6. Celkové hodnocení v rozsahu nejméně 500 znaků: 
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Studie Terezy Zapotilové se zabývá osobností rakouské císařovny Alžběty Bavorské. Nejde o 

její klasickou biografii. Autorka se zaměřila zejména na psychologický rozbor vybraných úseků 

jejího života. Pod pojmem „útěky“ rozumí její únik z reality a od povinností panovníkovy 

manželky, od manželství i od dětí. Obsah práce svědčí o jejím mimořádném zaujetí tímto 

tématem i o orientaci v životě habsburského rodu i v rakouské politice druhé poloviny 19. 

století.  

 

___________________________________________________________________________ 

 

7. Otázky a připomínky k obhajobě: 

Lze v Alžbětině životě vysledovat situaci, kdy se dobrovolně vzdala své izolace a snažila se 

aktivně zasahovat do politiky?  

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Navržená známka: 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit známkou výborně 

 

 

Datum: 5. června 2020      Podpis: 

 

 


