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Celkové hodnocení (slovně)

Mária Pufflerová si zvolila lákavé téma, které zaujalo již řadu badatelů před ní. Celkový charakter 
její práce lze přitom označit za popisnou kompilaci. Poučenější čtenář tak má při četbě nutně pocit, 
že většinu předkládaných informací již zná z děl jiných českých autorů (včetně shrnujících 
kompedií), případně z notoricky často citovaných narativních pramenů (užívány edice Nakladatelství 
Svoboda). Na druhou stranu lze ocenit, že se jedná o kompilaci dosti pečlivou a autorku zjevně téma 
zajímá. Je však škoda, že se defendetka nepokusila si položit nové otázky, nepracovala více 
analyticky a dostatečně nevytěžila možnosti komparace (výčty dalších dynastických nekropolí přitom 
uvádí). Deskriptivní, pouze rekapitulující charakter má ostatně i samotný závěr bakalářské práce. 
Z jazykového hlediska jde o práci jen s drobnými neobratnostmi (např. str. 16: „vyšehradská kapitula 
se stala královským sídlem“). Přes výše uvedené výhrady doporučuji bakalářskou práci k obhajobě.

Doplňující otázky: Jaké motivy mohly rozhodovat o tom, zda si členové vládnoucí dynastie zvolí 
pohřeb v katedrálním chrámu či v klášterní fundaci? Z jakých důvodů se v průběhu doby měnila 
obliba klášterů různých typů řádů (benediktinů, premonstrátů, kartuziánů ad.) jako přemyslovských a 
lucemburských nekropolí?  
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