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Posudek vedoucího diplomové práce 

 

Jméno a příjmení studenta/studentky: Bc. Lenka Prošvicová 

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

nezpochybnitelní a právoplatní králové? 

Jméno vedoucího práce: Doc. PhDr. Václav Drška, 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: Drobná akcentace anglické literatury na úkor francouzské. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

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: 

 

___________________________________________________________________________ 

 

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 
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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: 

 

___________________________________________________________________________ 

 

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 1-2 

5.2 Použitá terminologie 1 

 

Stručné hodnocení: Drobné stylistické neobratnosti; nemají vliv na přesnost sdělení, vyžadují 

však k pochopení někdy větší čtenářské soustředění 

 

___________________________________________________________________________ 

 

6. Celkové hodnocení v rozsahu nejméně 500 znaků:  

Kolegyně Lenka Prošvicová si zvolila téma relevantní vzhledem k aktuálnímu 

odbornému medievistickému diskurzu, a téma obtížné. Oceňuji zejména trpělivou a 

přesnou práci s prameny, jazykovou průpravu diplomantky a schopnost vypořádat se 

s deklarovaným problémem samostatně a s citlivou, avšak kritickou reflexí soudobé 

historiografie. Práce představuje nejen dílčí přínos k pochopení politických představ a 
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myšlení elit 15. století, je i cenným příspěvkem ke studiu středověké panovnické 

legitimity v obecné rovině a východiskem k dalšímu případnému bádání. 

___________________________________________________________________________ 

 

7. Otázky a připomínky k obhajobě: 

-- 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Navržená známka: 

výborně 

 

 

Datum: 17.srpna 2020    Podpis: Václav Drška 

 

 


