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1. Aktuálnost (novost) tématu – viz bod 4. 

 

2. Náročnost tématu na teoretické znalosti, vstupní údaje a jejich zpracování a použité 

metody – viz bod 4. 

 

3. Formální a systematické členění práce – viz bod 4. 

 

4. Vyjádření k práci 

 

Autor si za téma své práce zvolil zajímavou problematiku raně středověkých anglosaských 

zákoníků, které zasazuje do kontextu organizace tehdejší státnosti. Jako obzvlášť cenné 

potom považuji i zařazení závěrečné kapitoly o „danelaw“, jež tak zákonitě umožňuje 

s ohledem na anglosaské zákoníky i jisté srovnání.  

Jinak práce je s ohledem na své právněhistorické zaměření vystavěna chronologicky, díky 

čemuž máme možnost sledovat vývoj právní úpravy i v postupujícím čase. Také metodika 

zpracování problematiky je odpovídající, přičemž totéž lze říci i o systematické výstavbě 

textu a práci s prameny.  

Celkově lze sice konstatovat, že v úvodu vytčené cíle práce byly splněny, přesto si však 

nemohu odpustit i kritickou poznámku týkající se závěrečné kontroly textu odevzdávané 

práce ze strany autora. Jedině její nepečlivostí si lze totiž vysvětlit řadu překlepů, které jsou 

patrné ostatně už v úvodním obsahu – tak se zde například vyskytuje místo „Skandinávců“ 

„Skaninávců“, přičemž tatáž chyba se pak skutečně opakuje i na straně 50. Jednou také autor 

uvádí jméno „Alfréda Velikého“, přičemž hned pod ním je v dalším bodu obsahu „Alfréd 

veliký“. Stejně tak občas píše např. slovo „Anglický“ uprostřed věty s velkým „A“, jindy 

správně s malým písmenem. Jinak vcelku zdařilou práci tento „šlendrián“ zcela zbytečně 

hyzdí.     

 

 

5. Kritéria hodnocení práce 

 

Splnění cíle práce Cíl práce byl splněn. 

Samostatnost při zpracování 

tématu včetně zhodnocení 

práce z hlediska plagiátorství 

V pořádku. 

Logická stavba práce odpovídající 

Práce se zdroji (využití 

cizojazyčných zdrojů) včetně 

citací  

odpovídající 

Hloubka provedené analýzy 

(ve vztahu k tématu) 

dostatečná 

Úprava práce (text, grafy, 

tabulky) 

odpovídající 



  

Jazyková a stylistická úroveň uspokojivá 

 

6. Připomínky a otázky k zodpovězení při obhajobě 

Organizace anglosaského státu, Specifika „danelaw“ 

Doporučení/nedoporučení práce 

k obhajobě 

Doporučuji. 

Navržený klasifikační stupeň Velmi dobře. 
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