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Posudek vedoucího diplomové práce

Lenka

Kovaříková:

Lenka

Kovaříková

"Lotrinští velkovévodové a Maremma", Praha 2008, 176 stran

si pro svoji diplomovou práci zvolila velmi

náročné

téma - analýzu

bonifikace bažin v oblasti Maremmy v relativně velmi dlouhém a historicky
období. Navzdory
s ním

náročnosti

vypořádala

výtečně,

počátku

tématu musím hned na

třebaže

jako zkušená badatelka,

proměnlivém

svého posudku napsat, že se
je teprve na

počátku

své

profesionální dráhy.

důležitá

Pokud jde o konkrétní rozbor diplomky, velmi
již první kapitola práce, v níž se Lenka
přináší

Kovaříková

- a pro další

čtení

cenná - je

zabývala významem a možnostmi, které

bonifikace bažin, a také se s úspěchem pokusila o historicko-geografické definování
podobně

oblasti;

uvozovací ráz má

rovněž

druhá kapitola, zabývající se historickými

okolnostmi nástupu a vlády Lotrinských v Toskánsku.

Vlastní jádro práce
Kovaříková

se

věnuje

začíná

analýze

bonifikační

jejich vlády a také - v neposlední
tj. budování
dvě

potřebné

"zajímavé

řadě

infrastruktury,

kapitoly práce jsou

nejvýznamnější

rovněž

prací v

především čtvrtou

a

Maremmě před

- dalším otázkám,

péči

o

dělníky,

řešeným

kapitolou. Lenka

nástupem Lotrinských i za
spolu s přeměnou krajiny,
Závěrečné

zdravotním záležitostem atd.

představila

osobnosti projektování a realizace prací Uedná se o vskutku

čtení";

práce -

třetí

velmi zajímavé, zejména ta šestá, kde autorka

osudy jednotlivých osobností

ale též o turbulentních politických
závěrem

fakticky její

byť

poměrech,

výtečně

nesmírně

vypovídají nejen o nich samotných,

ekonomické situaci v oblasti atd.).

v pouhém nástinu (nejedná se v žádném

případě

diplomové práce tomu ani jinak být nemohlo) - je pojednání o

Výtečným

o výtku, v kontextu celé

pokračování

bonifikace prací

po odchodu Lotrinských až do 20. století.

Diplomová práce Lenky

Kovaříkové

je

výtečná

hned z několika

důvodů.

V první

řadě

se jedná o povahu a množství prostudovaného pramenného materiálu a odborné literatury; za
druhé je

třeba

historička,

vysoce ocenit, že autorka prokázala hluboké znalosti a postupy práce nejen jako

ale že musela znát

rovněž

matematika atd.). V neposlední

řadě

termíny a pracovní postupy z dalších

oborů

(geografie,

si velice cením jazykových a stylistických znalostí

respektive schopností autorky, jejího

přesného vyjadřování,

prostého stylu; obsah a forma práce jsou zkrátka u Lenky
zmínku stojí

rovněž

pro práci i

čtenáře

velmi

vysoce kultivovaného a chyb

Kovaříkové

užitečné přílohy

v plném souladu. Za

a zejména jejich vynikající (u

diplomových prací naprosto neobvyklá) kvalita.

Ze všech výše uvedených
Kovaříkové doporučuji

jako podklad - v
udělení

k

důvodů

obhajobě; kromě

případě úspěšné

je, doufám,
toho ji

obhajoby a

zřejmé,

doporučuji

úspěšného

k uznání jako práci rigorózní (tj.

složení státní rigorózní zkoušky -

titulu doktorka filozofie (PhDr.).

Navrhované hodnocení:

V Praze, 19.

výborně

května 200R
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Doc. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.

Ú stav světových děj in FF UK v Praze

že diplomovou práci Lenky

