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Stručné 

zhodnocení práce 

Mgr. Jakub Hromas předkládá k obhajobě solidní práci na téma významné 

osobnosti středověku: Bernarda z Clairvaux. Klade si za cíl popsat - 

analyzovat jeho život a dílo v kontextu své doby. Východiska jsou autorem 

definována již v samotném úvodu, cíli je pak podřízena struktura práce. V rámci 

zvolené metodologie se autor práce pokusil popsat i mentalitu dané doby. 

Zajímavé jsou  jemně psychologizující úvahy autora (srovnej úvod práce) – zde 

spatřuji přínos jeho práce. Téma je zpracováno chronologicky. Autor použil jemu 

dostupnou pramennou literaturu a standardní práce významných badatelů (Buben, 

Dinzelbacher, Heer, Le Goff…). Výchozí prací byla německy psaná monografie 

Dinzelbachera.  

Mohu konstatovat, že práce je zpracována standardně; po obsahové, formální i 

stylistické stránce splňuje požadavky kladené na tento typ práce. (drobný překlep 

na straně 37 v názvu kapitoly práci nesnižuje) 
Spolupráci s autorem hodnotím výborně. Jeho osobní zaujetí ke zvolenému 

tématu je nesporné a viditelné v celé práci. Důkazem jsou nakonec i vhodně 

zvolené přílohy včetně autorem zpracované chronologie života Bernarda 

z Clairvauxe.  

Celkové 

hodnocení 
  výborně    

Závěr a otázky k obhajobě: Bakalářskou práci pana Mgr. Jakuba Hromase hodnotím 

klasifikačním stupněm výborně. 
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