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Cílem diplomové práce bylo reflektovat dobu vlády byzantského císaře Justiniána I., jeho 

osobnost v kontextu své doby.  Autorku práce zajímal také vztah mezi státem a církví, který je 

dosud předmětem mnoha odborných diskusí, mnohdy konfesně „zabarvených“ (s. 7).   

V úvodu své práce autorka definuje základní otázku, metodologii vědecké práce, strukturu 

práce, základní odbornou literaturu a prameny (autoři: Prokopios, Eusebius, Zástěrová, 

Dostálová, Jedin, Meier…). Byla využita i výběrová zahraniční odborná literatura. Autorka se 

při zpracování pevně držela základní otázky. 

Práce je rozdělena do šesti základních kapitol. Stěžejními kapitolami je druhá až šestá, která 

se týkají období vlády byzantského císaře ve všech aspektech.    

 

Formální úprava a členění odpovídá nárokům kladeným na diplomovou práci. 

 

 

Mohu konstatovat, že 

1. diplomantka splnila zamýšlený cíl,  

2. diplomantka postupovala samostatně a pečlivě při své práci, 

3. předkládaná práce má logickou stavbu, 

4. zvolené metody byly adekvátní tématu, 

5. diplomantka umí interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry, 

6. stylistická úroveň je výborná; diplomantka se umí vyjadřovat věcně, 

7. výklad zpracovaných otázek je dostatečně odborný a přitom obecně srozumitelný. 

 
Doporučení pro obhajobu: Zaměření na křesťanskou architekturu doby vlády Justiniána I. – chrám 
Hagia Sophia 

 

 

Celkové hodnocení a navržený klasifikační stupeň: 

 

Autorka práce vytvořila s pomocí pramenné a odborné literatury velmi zdařilý výsledek, který 

splňuje nároky kladené na diplomovou práci.  

Spolupráci s autorkou práce paní Ing. Jaroslavou Žaludovou hodnotím výborně, oceňuji její 

píli, osobní zájem,  poctivou snahu a preciznost při přípravě textu práce. 

 

Diplomovou práci hodnotím jako výbornou. 

 

V Praze dne 2.6.13 


