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Posudek oponenta diplomové práce 

 

Jméno a příjmení studenta/studentky: Jan Bartošík 

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

století 

Jméno oponenta práce: Drahomír Suchánek 

 

 

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: 

 

___________________________________________________________________________ 

 

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 

2 

 

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 2 

 

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: 

 

___________________________________________________________________________ 

 

6. Celkové hodnocení v rozsahu nejméně 500 znaků: 

Solidně zpracovaná diplomní práce, kterou lze charakterizovat jako základní a přehledné 

představení integrace Walesu do anglické monarchie. Autor téma pojal chronologicky; 

nejdříve rozebral a specifikoval základní konstitutivní prvky waleské společnosti včetně 

právních a politicko-správních aspektů. Následně se soustředil na snahy anglických králů a 
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šlechty prohloubit vzájemné vazby a začlenit jednotlivá waleská území. Vše je organicky 

zakončeno podmaněním Walesu Edvardem I. 

Student se v úvodu rozsáhle zabývá metodologickými postupy a přístupy ke zpracování 

tématu, což prokazuje i jeho schopnost pečlivě promýšlet důležité aspekty fungování waleské 

společnosti (politické, organizační, právní). Přesto se domnívám, že ne u všech naznačených 

priorit se mu podařilo dosáhnout vytčené hloubky zpracování. Prezentace je dostatečně 

plastická a v principu odpovídá na všechny důležité otázky, které i vysvětluje, některé prvky 

by ale mohl rozebrat důkladněji, např. inspirace waleského wergeldu, vztahy mezi waleskými 

vládci a zbytkem nobility apod. 

Dílčí výhrady mám k formalitám. Jednak se v práci nachází řada překlepů a dalších 

gramatických pochybení. V seznamu zdrojů u článků a studií chybí rozsahy stran. V celku 

však považuji práci za výborné shrnutí důležitých prvků waleské společnosti a zdůvodnění 

její cesty k propojení se zbytkem anglické monarchie. 

___________________________________________________________________________ 

 

7. Otázky a připomínky k obhajobě: 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Navržená známka: výborně až velmi dobře 

 

 

 

Datum: 15. 6. 2021    Podpis: 

 

 


