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Předložená diplomová práce je zpracována řemeslně velmi pečlivě a od prvních 
stránek dává čtenáři najevo, že její autorka je zběhlá v problematice a že zvládla 
dobrý výběr literatury k tomuto tématu – a to jak česky, tak (většinou) anglicky. 

Španělské prameny a literatura nejsou uváděny. Tématika sama, včetně stavu 
bádání je naznačena (alespoň stručně) v samotném úvodu (str. 3-4). 

Život Isabely byl již vícekrát zpracován, k novým skutečnostem se badatel těžko 
dopracuje, obzvlášť nepíše-li studii speciální, ale přehledně život. Může však 
vzniknout – což je tento případ – solidní souhrn, které podává život královny na 
pozadí politické a hospodářské situace. 

Nebudu se zabývat chronologickým rozborem jednotlivých kapitol; konstatuji 
jen, že kompilace je provedena pečlivě, občas se vyskytne jen drobný překlep. 
Podotýkám, že fakta zde uváděná, jsou přesná a líčení událostí je střízlivé: tak 
např. vztahy s příbuznými, či vztahy k církvi. Rovněž kapitola o inkvizici ukazuje, 
že kandidátka nehledala senzaci, ale chtěla věcně a pokud možno neutrálně 
pojednat o věcech, které bývají tématem vzrušené diskuse. 

Musím si klást otázku, kde je vlastní přínos této práce. V náznaku jej nalézám 
kupodivu nikoliv v historii, ale v sociální psychologii. Kandidátka se pokouší 
proniknout do myšlenkového a citového světa své hrdinky a zcela jasně to pak 
také formuluje ve svém závěru (str. 86-87). Dochází totiž k tomu, že silně věřící 
Isabela postupně – následkem životních ran, počínaje smrtí svého milovaného 
syna, svoji víru ztratila, z čehož vyrostl strach z vlastní konečnosti a 
nedokonalosti. Avšak: jaké jsou přímé nesporné důkazy, že Isabela o svoji víru 
přišla? Nebyla její resignace vyjádřením smíření, které patří mezi přední 
křesťanské vlastnosti? 

Závěr: Celá rozprava je psána s akribií a čtivě. Žádné věcné ani formální chyby 
se zde nevyskytují. Navrhuji, aby byla přijata jako magisterská práce. Všechny 
zákonné požadavky byly splněny. Pokud jde o hodnocení, navrhuji úsilí 
kandidátky hodnotit jako výborné, a to i přes absenci literatury španělské 
provenience. 

V Praze, dne 2. června 2014 


