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Lenka Konečná předkládá k obhajobě zdařilou diplomovou práci na téma 

Isabely I. Kastilské.    

Východiska jsou autorkou definována již v samotném úvodu. Cílem je 

představení osobnosti Isabely v kontextu dějinné evropské situace. Autorku 

však zajímá královna také jako žena, které se podařilo dostát svých povinností 

a dosáhnout toho, co chtěla. Nemalou roli v tom sehrála „odvrácená“ tvář její 

osobnosti: sklon k fanatismu. S tímto fenoménem se autorka kriticky a 

interpretačně vyrovnává v poslední podkapitole své práce. Její soudy jsou 

korektně vyargumentovány.  



Mohu konstatovat, že deklarovaný cíl na úrovni předložené diplomové práce 

byl autorkou splněn. 

Cíli práce je podřízena metodologie a struktura.  

Práce je přehledně uspořádána a logicky vnitřně správně členěná: dělí na šest 

kapitol (dějinná situace na Iberském poloostrově 15. a 16. století; chronologie 

života a vlády Isabely; náboženská a církevní reorganizace; fundamentalismus 

a fanatismus ve spojení s Isabelou).  

Autorka se správně držel citační normy ISO 690.  

Jazyk autorky je čtivý a svižný; styl je obratný a kultivovaný.  

 

K danému tématu neexistuje v české odborné literatuře souhrnná 

monografická práce, autorka musela ke své práci využít reprezentativní 

cizojazyčnou literaturu převážně z anglofonní oblasti, kterou zdárně vytěžila.  

 

Autorka si zvolila náročné téma a zhostila se jej přesvědčivým způsobem. 

Prokázala znalosti nejen z oblasti církevních dějin, ale i politických a obecných, 

stejně jako orientaci v sociální psychologii.   

 

 

 

  

 
 

 

 
Celkové hodnocení a navržený klasifikační stupeň: 

 

Autorka práce vytvořila s pomocí odborné literatury výsledek,  

který splňuje nároky kladené na diplomovou práci. 

 

Spolupráci s paní Bc. Lenkou Konečnou hodnotím jako výbornou;  

osobní zaujetí autorky pro téma je viditelné v celé její práci. 

 

 

Hodnocení diplomové práce: výborně. 

 

 

 

 

 

V Praze dne 20. května 2014 


