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Formální a jazykové hodnocení 

 Splňuje 

bez výhrad 

Splňuje  

s výhradami 

nesplňuje 

Práce odpovídá rozsahovým podmínkám X   
Formální zpracování práce  X   
Dodržení zásad citačních pravidel a kritického aparátu X   
Úroveň a zpracování příloh X   
Práce má odpovídající jazykovou úroveň X   

 

Obsahové hodnocení 

 Splňuje 

bez výhrad 

Splňuje  

s výhradami 

nesplňuje 

Jsou jasně formulovány cíle a metodologie X   
Autor dosáhl stanovených cílů  X   
Autor práce kriticky pracoval s prameny a dalšími odbornými 

zdroji 
X   

Soudy autora a jejich hodnocení jsou argumentačně zvládnuty X   
Autor práce ovládá odbornou terminologii  X   

 

 

 

 

 



Průběh zpracování práce 

 Splňuje 

bez výhrad 

Splňuje  

s výhradami 

nesplňuje 

Autor práce pravidelně konzultoval s vedoucí práce X   
Autor pracoval samostatně a přicházel s novými tvůrčími 

podněty ke zpracování své práce 
X   

 

Slovní hodnocení 

Autorka se snaží o vyvážený pohled na české církevní dějiny a dějiny obecně období vlády 

Karla IV. Zaměřuje se na kulturní a vzdělanostní aspekty určující do jisté míry vývoj na našem 

území. Výklad podává v celoevropském dějinném a kulturně-církevním kontextu.  Sledujíc cíl, 

autorka logicky rozdělila práci do pěti hlavních kapitol: podává obraz vlády Karla IV.; 

představuje jeho osobnost ve vztahu ke kultuře a vzdělanosti; analyzuje kulturu a vzdělávání 

sledovaného období; poslední dvě kapitoly jsou věnovány rozboru kulturních a vzdělanostních 

snah. Velmi pozitivně hodnotím autorčin kritický přístup, který vedl i k naplnění jasně 

deklarovaných badatelských cílů. Autorka ve své práci vycházela z pramenného materiálu; 

zpracovala značné množství relevantní odborné literatury (autoři: Slavíček, Kavka, Kalista, 

Molnár, Nodl, Heer, Royt, Hledíková ad.) a dalších odborných zdrojů. Příkladným je textově-

kritický aparát. Nedílnou součástí předložené práce je jmenný a místní rejstřík, přehled literární 

a hudební tvorby období vlády Karla IV. a obrazová příloha.  

 

Celkové hodnocení práce: 

Bakalářská práce paní Mgr. Petry Souškové svým rozsahem, zpracováním a stylistickou úrovní 

překračuje nároky, které jsou kladeny na tento typ kvalifikační práce. Autorčin zájem o dané 

téma byl po celou dobu řešení práce příkladný, pracovala systematicky, samostatně a s velkým 

vnitřním zaujetím.  

  

Bakalářskou práci hodnotím jako výbornou. 

 

 

Otázky a náměty k obhajobě:  Církev v době vlády Karla IV.  
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