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Posudek bakalářské práce

Vojtěch

Kessler

České země a válka v roce 1813

Práce
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Důraz měl

odehrály na našem území.
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německé

či
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Autor se
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Také absence odborné literatury francouzské provenience ochuzuje závěry o řadu postřehů.
Nicméně

autor

předložil

práci, která kombinuje metody politické, vojenské a regionální

historie. Z obsahové stránky snesl velké množství informací. Po formální stránce je studie
standardně

vybavena,

plně

vyhovuje

požadavkům

kladeným na tento typ práce. Jazyková

stránka je na velmi dobré úrovni, úprava práce profesionální.
autor odevzdal
práci lze

zdařilou bakalářskou

případně

navázat dalším studiem -

předložit bakalářskou

se dá konstatovat, že

práci, prokázal odborné znalosti a dovednosti, na jeho

archivech. Dobovou reflexi se mu ovšem
neumožnilo

Celkově

především

nepodařilo

nevydaných

v širší

míře

pramenů

v českých

zpracovat, což mu také
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Připomínám

ovšem, že vysokoškolské studium nepředpokládá u bakalářských ani diplomních

prací povinnost pracovat s nevydanými prameny. Autor prokázal na velmi dobré úrovni, že
disponuje potřebnými metodologickými a formálními znalostmi.
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