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Posudek vedoucího diplomové práce 

 

Jméno a příjmení studenta/studentky: Bc. Jan Bartošík 

Název práce: První anglická "kolonie"? Příspěvek ke studiu anglo-waleských vztahů ve 13. 

století. 

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 

 

Stručné hodnocení: 

 

___________________________________________________________________________ 

 

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 2 

 

Stručné hodnocení: Metodologické východisko předkladatele práce vychází z analytického 

přístupu k dějinám. Autor dle mého názoru postupuje korektně a je si vědom rizik spojených 

s tímto přístupem. Navíc deklaruje, že tento postup volí úmyslně, neboť ho považuje za 

podstatný z hlediska vytýčených cílů. S tím lze souhlasit. Přesto se však, zejména v popisu 

funkcí kmenového práva, nevyvaroval dílčích schematických pohledů.  

___________________________________________________________________________ 
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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: 

 

___________________________________________________________________________ 

 

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: Drobné stylistické a pravopisné nedostatky jdoucí na vrub menší 

zkušenosti s psaním rozsáhlejších textů. Občas ale ztěžují porozumění textu. 

___________________________________________________________________________ 

 

6. Celkové hodnocení v rozsahu nejméně 500 znaků: 

Jan Bartošík předložil zajímavou diplomovou práci, jejíž přínos je třeba ocenit především 

v českém prostředí. Kladně hodnotím jeho schopnost vyrovnat se s relativně specifickou 



                             

 

 

 

 

 

Ústav světových dějin   

Ústav světových dějin 
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy 
nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 
IČ: 00216208 
DIČ: CZ00216208 

Tel.: (+420) 221 619 207 
 

usd@ff.cuni.cz 
http://usd.ff.cuni.cz 
 
 

   
 

pramennou základnou i hledání vlastního metodologického přístupu, byť přinášel jisté riziko. 

Práce má analyticko-narativní charakter, ale obsahuje též vyváženě problémové pasáže 

s vlastními řešeními. Předkladatel prokázal řemeslnou erudici na požadované úrovni. Studie 

má vyváženou strukturu, závěry jsou sice formulovány úsporně, avšak srozumitelně a lze je 

považovat za samostatné stanovisko autora. Práci doporučuji k obhajobě a předběžně 

klasifikuji známkou výborně. 

___________________________________________________________________________ 

 

7. Otázky a připomínky k obhajobě: 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Navržená známka: výborně 

 

 

 

Datum:  07.06. 2021     Podpis: 

 

 


