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Posudek oponenta bakalářské práce 

 

Jméno a příjmení studenta/studentky: Tereza Zapotilová  

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

Jméno oponenta práce: prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc. 

 

 

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: 

Archivní prameny nebylo třeba využívat, neboť charakter práce je jiný než klasická historická 

práce. Zde jde především o obrazy a mýty, které se zrodily kolem jedné historické postavy. 

___________________________________________________________________________ 

 

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: 

Práce skutečně naplňuje zadání, které je shrnující, tedy syntetické a souhrnné. 

___________________________________________________________________________ 

 

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 promyšlená i s ohledem na metodologii psaní tzv, druhých životů či životů 

po životě. 

___________________________________________________________________________ 

   

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 1 

4.2 Interpretace pramenů a literatury v jejich vzájemných souvislostech 1 

 

Stručné hodnocení: 

Autorka dovede rozlišit mezi realitou, adorací a mýtem. A to je pro tento typ práce stěžejní.  

___________________________________________________________________________ 

 

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: 

Práce je psána živým, poutavým jazykem. Styl i pravopis jsou v naprostém pořádku. 

___________________________________________________________________________ 

 

6. Celkové hodnocení v rozsahu nejméně 500 znaků: 

Bakalářská práce představuje shrnutí nejdůležitějších poznatků o historické osobě, jež byla a 

je zvána „Sissi“ a která stále vzrušuje především ženská nitra pro svoji odbojnost a 

nekonvenčnost. Ta měla mimo jiné za následek také neplnění vladařských a ceremoniálních 
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povinností a občas i mateřských a rodičovských povinností, což většina současníků už 

nevnímá jako vážný nedostatek a problém pro vídeňský dvůr a diplomacii. Málokdo či téměř 

nikdo (kromě Martiny Winkelhofer) si nepovšiml, že císařovnin extravagantní život na 

cestách přišel císařskou pokladnu na obrovské peníze zvláště poté, co František Josef I. mohl 

už plně disponovat prostředky císařské nadace, kterou založil Josef II. a kterou po velkém 

úsilí teprve až několik let po abdikaci císaře Ferdinanda I. převedl nehlučně na sebe (byl 

dokonce tajně vyjednávat s excísařem v Praze). A ještě maličkost: císař František Josef I. si 

podle Wilhelma Braunedera císař po smrti manželky přítelkyni Schrattovou skutečně tajně 

vzal. 

___________________________________________________________________________ 

 

7. Otázky a připomínky k obhajobě: 

Viz Výše. 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Navržená známka: 1 

 

 

 

Datum: 5. 6. 2020       Podpis: Milan Hlavačka 

 

 


