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Posudek vedoucího diplomové práce 

 

Jméno a příjmení studenta/studentky: Bc. Josef Jodas 

Název práce:  Život aristokrata a diplomata Karla Kinského 

Jméno vedoucího práce: prof. PhDr. Jan Županič, 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: Rozbor využitých pramenů a literatury je dle mého názoru zevrubný a 

dostačující. 

___________________________________________________________________________ 

 

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: 

K volbě cíle práce a jak z hlediska zadání, tak z hlediska metodologie oboru nemám výhrady.  

___________________________________________________________________________ 

 

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: 

Struktura práce je logická a odpovídá cílům stanoveným v úvodu.  

___________________________________________________________________________ 

   

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: 

Analýza pramenů a literatury je provedená precizně a k jejich interpretaci nemám výhrady.  

___________________________________________________________________________ 

 

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: 

Jak z terminologického, tak stylistického a pravopisného hlediska je práce v pořádku.  

___________________________________________________________________________ 

 

6. Celkové hodnocení v rozsahu nejméně 500 znaků: 

Předložená diplomová práce se zabývá životem dnes již téměř zapomenutého českého 

aristokrata, hraběte (později knížete) Karla Kinského (1858-1919). Sleduje jeho mnohdy 

pohnutou životní dráhu od narození, přes kariéru diplomata, převzetí rodových majetků, službu 

v c. a k. armádě za první světové války až po předčasnou smrt nedlouho po vyhlášení 

Československé republiky. Protože autor píše o osobnosti, kterou se dosud nikdo podrobněji 

nezabýval (výjimkou je v Británii žijící Kamila Pecher), využil jako jeden z vůbec prvních 
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rozsáhlých archivních materiálů, zejména rodového archivu Kinských uloženého ve vídeňském 

Allgemeines Verwaltungsarchiv, ale i dalších spisů Österreichisches Staatsarchiv a materiálů 

z několika českých archivů.  

Studii podle mého názoru není možné nic závažnějšího vytknout. Autor přistoupil k práci 

skutečně mimořádně odpovědně a snažil se o maximální využití získaných zdrojů. Jisté výhrady 

by mohly být vzneseny pouze v případě kapitoly 2 (Stručné dějiny rodu Kinských), která je 

snad až příliš rozsáhlá a může odvádět pozornost od hlavního problému, tedy osudů Karla 

Kinského. Vzhledem k rozsahu celé práce, kdy J. Jodasovi nemůže být kladeno za vinu, že by 

tímto způsobem chtěl „natáhnout“ text práce, jde ale o jeho rozhodnutí, které je třeba 

respektovat a jež nesnižuje úroveň studie.  

Jsem přesvědčen, že předložená diplomová práce nejen splňuje nároky kladené na práce tohoto 

typu, ale také jí v mnohém překračuje. Plně ji proto doporučuji k obhajobě.  

___________________________________________________________________________ 

 

7. Otázky a připomínky k obhajobě: 

Jaký byl podle Vás důvod zpočátku pomalého kariérního vzestupu Karla Kinského? 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Navržená známka: výborně 

 

 

 

Datum: 31. května 2021     Podpis: 

 

 


