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Posudek vedoucího diplomové práce 
 

Jméno a příjmení studenta/studentky: Bc. Kristýna Strnadová  

Název práce: Viktor IV. a jeho nástupci: církevní politika v době papežského schizmatu (1159-1180) 

Jméno vedoucího (oponenta) práce:……Drahomír Suchánek…………………………………… 

__________________________________________________________________________________ 

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 

 

Stručné hodnocení: 

__________________________________________________________________________________ 

 

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) 

3.1 Je struktura práce logická 1 

3.2 Odpovídá struktura práce metodologii a metodám deklarovaným 

v úvodu práce 
1 
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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 1-2 

4.2 Interpretace pramenů a literatury v jejich vzájemných souvislostech 1 

 

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 2 

5.2 Použitá terminologie 1 

 

Stručné hodnocení: 

___________________________________________________________________________ 

 

6. Celkové hodnocení v rozsahu nejméně 500 znaků: 

 

Hodnocenou práci lze označit za standardní dílo, založené na obsáhlé heuristice a pečlivé 

práci jak s primárními zdroji, tak s odbornou literaturou. Autorka zvolila téma, které se 

vyznačuje značnou náročností na vytěžení pramenů, které jsou velmi kusé a torzovité a 

nabízejí nejednoznačný pohled na zkoumanou problematiku. I z tohoto důvodu se historická 

věda nejednou klonila k tendenčním a černobílým pohledům, zdůrazňujícím především 

dominantní roli císaře Fridricha Barbarossy a nezohledňujícím specifika a vlastní jednání 

„jeho“ vzdoropapežů. 

S ohledem na očekávané obtíže při zpracování tématu lze konstatovat, že se s nimi Kristýna 

Strnadová vypořádala více než zdařile a předložila komplexní a logicky strukturovanou práci, 

která neopomíjí hlavní oblasti výkonu pontifikátu Viktora IV. a jeho nástupců a přehledně 
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prezentuje jejich činnost ve vztahu ke světské i duchovní moci. Autorce se podařilo kvalitně 

analyzovat pozadí a průběh schizmatu, strategie jednání alexandrovské i vzdoropapežské 

strany i vztahy k hlavním činitelům sporu. 

Oceňuji především zvládnutí metodologických přístupů (analýza, nepřímá metoda) ve 2.- 4. 

kapitole, díky nimž se autorce podařilo rekonstruovat ne zcela zřejmé prvky. O něco slabší 

jsou pasáže mapující mimoříšské vztahy, respektive postoje říšské církve (episkopát, 

kláštery); ačkoliv ani zde není pramenný materiál nijak rozsáhlý, studentka většinou zůstala 

na rovině popisu a poněkud rezignovala na hlubší analýzu. 

Práce trochu trpí jazykovými chybami (např. psaní malého písmena u alexandrov…., Inocenc 

i Innocenc, shoda podmětu s přísudkem apod.), což lze připočíst spěchu při dokončování díla. 

Ve výsledku klady práce jednoznačně převyšují dílčí výhrady. Práci proto hodnotím jako 

solidní dílo, které splňuje všechny podmínky k obhajobě. 

___________________________________________________________________________ 

 

7. Otázky a připomínky k obhajobě: 

___________________________________________________________________________ 

 

Navržená známka: 

 

při kvalitní obhajobě výborně až velmi dobře 

 

Datum: 17. 1. 2017     Podpis: 


