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Posudek oponenta diplomové práce 

 

Jméno a příjmení studentky: Lenka Prošvicová 

Název práce: Legitimita královské moci. Karel VII. a Eduard IV: nezpochybnitelní a 

právoplatní králové?  

Jméno oponenta práce: prof. PhDr. Martin Nejedlý, Dr. 

 

 

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  2 

 

Stručné hodnocení: 

Diplomantka prokázala schopnost vyhledat si k důležitému komparativnímu tématu zásadní 

prameny a literaturu v několika jazycích. Oceňuji též její kritický tvůrčí přístup k těmto 

pramenům. V použité literatuře lze vždy najít určité mezery (v tomto případě zvláště ve 

francouzsky psané literatuře ke Karlovi VII.). Ale již vzhledem k pandemii nepokládám 

neznalost některých nejnovějších studií za nikterak zásadní nedostatek. 

___________________________________________________________________________ 

 

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: Lenka Prošvicová zpracovala relativně obtížné komparativní téma 

relevantně, škála použitých metod je bohatá a odpovídá zadání. 
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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 

3.2 Odpovídá struktura práce metodologii a metodám deklarovaným 

v úvodu práce 

1 

 

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 1 

4.2 Interpretace pramenů a literatury v jejich vzájemných souvislostech 1 

 

Stručné hodnocení: 

Škála zvolených pramenů je dostatečně široká, práce s nimi citlivá – s využitím dosavadní 

literatury, ale přitom bez otrocké závislosti na jejích poznatcích. Diplomatka dokázala přispět 

k tématu vlastním názorem. 

___________________________________________________________________________ 

 

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 2 

5.2 Použitá terminologie 1 

 

Stručné hodnocení: Proti použité terminologii nemám výhrady, zdá se mi adekvátní. V práci 

jsou některé drobné stylové neobratnosti. 
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___________________________________________________________________________ 

 

6. Celkové hodnocení v rozsahu nejméně 500 znaků: 

Diplomová práce Lenky Prošvicové se věnuje poměrně málo probádanému tématu evropské 

medievistiky. Diplomantka prokázala schopnost zvolit si adekvátní literaturu a prameny a 

kriticky i tvůrčím způsobem k nim přistoupit. Zvolené metody plně odpovídají 

komparativnímu charakteru práce. Drobné mezery v bibliografii, zvláště pokud jde o osobnost 

a vládu Karla VII., nepokládám na nijak zásadní. Diplomantka dospěla k originálním závěrům 

a přispěla tak k poznání zatím spíše opomíjených souvislostí evropských dějin 15. století. 

 

7. Otázky a připomínky k obhajobě: 

Pokud by se diplomantka rozhodla v budoucnu svůj komparativní přístup k evropským 

panovníkům 15. století ještě dále rozšířit na další vladařskou osobnost, kterého z králů 

by pro svoje zkoumání zvolila? 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Navržená známka: v závislosti na průběhu obhajoby navrhuji hodnocení výborně 

 

 

 

Datum:       Podpis: Martin Nejedlý 

V Praze dne 16. 8. 2020 

 


