
                             

 

 

 

 

 
 
Zvolte položku. bakalářské práce z Historie 

 

 

Autor: Peter Hromada 

Název práce a bibliografické údaje:  Reflexe osvícenských Habsburků (Marie Terezie, Josef II. a 

Leopold II.) v období první Československé republiky. Komparace českého a slovenského prostředí. 

Autor posudku: Doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D. 

 

A) Posouzení obsahu 

 

Definice cílů práce, stanovení výzkumných otázek dobře 

Metodologie práce dobře 

Koncepce a struktura práce dobře 

Práce s prameny dobře 

Schopnost analýzy, interpretace a kritického myšlení velmi dobře 

Invenčnost a původnost dobře 

 

Pokud je potřeba, zejména v případě hodnocení „neprospěl“ doplňte hodnocení psaným 

komentářem: 

Klikněte sem a zadejte text. 

 

B) Posouzení formálních náležitostí 

 

Seznam pramenů a literatury, práce s literaturou neprospěl 

Poznámkový aparát dobře 

Formální struktura práce dobře 

Stylistická a jazyková úroveň velmi dobře 

Přílohy (pokud jsou) Zvolte položku. 

 

Pokud je potřeba, zejména v případě hodnocení „neprospěl“ doplňte hodnocení psaným 

komentářem: 

Klikněte sem a zadejte text. 



                             

 

 

 

 

 
 
 

C) Celkové zhodnocení 

 

1) Celkové shrnutí (povinné, alespoň 500 znaků) 

S těžkým srdcem přistupuji k hodnocení této práce. Byla zadána tak, aby vyšla vstříc 

deklarovanému zájmu autora o habsburské panovníky, a zároveň mu dala možnost 

prezentovat detailněji slovenský pohled. Bohužel nic z toho nebylo naplněno, přestože Peter 

Hromada měl i před covidové komplikace na vypracování práce dlouhou dobu a na její 

promýšlení ještě delší. Školitelka viděla pár dní před limitem odevzdání práce pouze první 

část textu, vznesla k ní zásadní připomínky, které nebyly (a patrně vzhledem k času ani 

nemohly být akceptovány), a pak se seznámila až s konečným textem. Z hlediska struktury a 

heuristiky pak zde na první pohled chybí reflexe politická (třeba na základě na internetu 

dostupných Těsnopiseckých zpráv z parlamentu), žurnalistická (řada periodik je rovněž 

dostupně on-line), takže covidové komplikace by se zrovna zde neměly projevit. Odraz 

v historiografii je tím posledním, co by vnášelo dynamiku do společenských postojů. I seznam 

literatury je sestaven spíše na základě toho, co měl autor k dispozici. Peter Hromada svůj 

dlouhodobý zahraniční pobyt nevyužil ani k promýšlení práce, ani k heuristice, ani k jejímu 

pečlivému vypracování. Pouze s ohledem na mimořádnou situaci práci doporučuji k obhajobě. 

 

2) Případně navrhovaná témata či otázky k obhajobě 

Klikněte sem a zadejte text. 

 

3) Závěrečné doporučení 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit známkou dobře 

 

 

V Praze, dne 30.8.2021 

 

Podpis Doc, PhDr. Jana Čechurová, Ph.D. 

 

 


