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Posudek oponenta diplomové práce 

 

Jméno a příjmení studenta/studentky: Jodas Josef 

Název práce: Život aristokrata a diplomata Karla Kinského 

Jméno oponenta práce: Milan Hlavačka 

 

 

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: 

 

Heuristická práce je na vysoké úrovni. Žádný relevantní pramen nebyl opominut. 

 

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: 

 

Cíl práce byl splněn jak po stránce faktografické, tak i metodologické. 

 

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: 

 

Heuristika, metodologie a struktura práce se nachází v naprosté jednotě. 

   

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: 

 

K získání pramenů bylo využito značné vynalézavosti a zkušenosti a jejich interpretace je 

vždy střízlivá a kritická. 

 

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: 

 

Jazyková stránka práce je na vysoké úrovni včetně zvládnutí dobové terminologie. 

 

6. Celkové hodnocení v rozsahu nejméně 500 znaků: 

Práci vřele doporučuji k obhajobě pro její odborné a jazykové kvality. Jedná se o nejlepší 

biografickou práci o Karlu Kinském. Její originálnost spočívá v užití zásadních archivních 

pramenů z vídeňských archivů a v pochopení všech kontextů života evropské aristokracie a 

možností jejího uplatnění v diplomacii, sportu, vojenství a u evropských dvorů. 

___________________________________________________________________________ 
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7. Otázky a připomínky k obhajobě: 

Jak by diplomant charakterizoval místo šlechtických nekropolí v české krajině? Jaký je 

jejich současný fyzický stav? 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Navržená známka: 1 

 

 

 

Datum: 10. 6. 2021     Podpis: Milan Hlavačka 

 

 


