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Posudek vedoucího diplomové práce 

 

Jméno a příjmení studenta/studentky: Karolína Sýkorová - Snellgrove 

Název práce:  Role vznešené ženy v Anglii za války růží 

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:  

 Téma má přirozeně vzhledem k období přesah do francouzské literatury; literatura 

francouzské provenience systematicky zpracována nebyla, což však nelze považovat za 

významný problém. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

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) 



                             

 

 

 

 

 

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 
 
 

   
 

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 1-2 

 

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 1 

5.2 Použitá terminologie 1 

 

Stručné hodnocení: 

 

___________________________________________________________________________ 

 

6. Celkové hodnocení v rozsahu nejméně 500 znaků: 

Karolína Sýkorová si zvolila téma, jež je v dnešním odborném diskurzu poměrně 

frekventované. Lze ale konstatovat, že se s ním zdatně vypořádala, a přestože její páce má 

spíše doplňující a přehledový význam, představuje zajímavý příspěvek ke genderovému 

zkoumání na konci středověku. Oceňuji stylistickou úroveň, logičnost a sevřenost textu a  
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zajímavé, čtivé podání. Autorka se přitom dokázala vypořádat i se základními nástrahami 

dobových pramenů, mnohdy poznamenaných tudorovskou „redakční“ prací. Někdy je však 

patrná přílišná závislost hodnocení a interpretace na narativu zdrojů, jak primárních tak 

sekundárních. U začínajícího badatele jde však o přirozený a tolerovatelný jev.  

Práce splňuje všechny požadavky kladené na tento typ kvalifikačních prací a doporučuji ji k 

úspěšné obhajobě. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

7. Otázky a připomínky k obhajobě: 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

Navržená známka: 

výborně 

 

 

Datum: 16. srpna 2021      Podpis: 

 

 


