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Problematika a cíl práce jsou zformulovány a 
odpovídají zadání a názvu práce.  

X    

Metody využité autorem jsou adekvátní vzhledem k 

cíli práce a tématu.  

X    

Autor se opírá o relevantní prameny a literaturu. X  

 

  

Struktura práce je vyvážená a logická.   X   

Zpracování vykazuje rysy originality a vlastního 

přínosu. 

X   

 

 

Práce je prosta gramatických a stylistických chyb.  X    

Práce je psána kultivovaným odborným jazykem za 

použití správné terminologie . 
X    

Autor správně cituje.  X   



Autor nic podstatného neopomenul (obsah, úvod, 
závěr, seznam pramenů použité literatury, anotace v 

češtině a cizím jazyce, rozsah odpovídá zadání).  

X    

 

 

 

Celkové hodnocení (slovně) 

 

Diplomová práce Veroniky Kuběnové se věnuje otázkám spojeným s módou, módními styly a 

jejich proměnami v Čechách za vlády Lucemburků, resp. v období 1330 – 1410. Autorka se 
v tématu, jímž se zabývala i její bakalářská práce kompilačního charakteru, velmi dobře 

orientuje. Odlišnost od bakalářské práce spočívá v přístupu k pramenům a v metodě, kterou 
zvolila.  
Na prvním místě je třeba vyzdvihnout odpovědné a dlouhodobé studium vizuálních pramenů 

(a to nejen z dostupné literatury, ale povětšinou „in situ“) a jejich vlastní fotodokumentaci.  
Zpracování formou analýzy vybraného reprezentativního vzorku vizuálních pramenů a 

následné shrnutí sledovaných změn představuje v českém prostředí originální přístup a je 
hlavním přínosem práce. Autorka detailním studiem pramenů dochází k vlastním dílčím 
závěrům, které zasazuje do kontextu vývoje gotické módy v českém prostředí. Je proto škoda, 

že těchto závěrů nedokáže patřičně využít, vyzdvihnout je a zhodnotit v poslední kapitole 
práce nazvané „Český styl a Evropa“. Ta se jeví pouze jako torzo, které poukazuje zejména na 

možnosti dalšího bádání. 
Po stránce jazykové je práce, přestože značně popisná, nezvykle čtivá, prosta gramatických 
chyb. Oceňuji poutavý úvod práce, který svědčí o literárních kvalitách autorky.  

Formální úprava ale značně pokulhává (poznámkový aparát, index poznámky před 
interpunkcí, překlepy, chybí doplnění stran v poznámkách pod čarou, v kapitole Prameny s. 
120 nerozdělení písemných a vizuálních pramenů).  

Navíc autorka čerpá z bohaté sekundární literatury, ale ne vždy na ni odkazuje, což snižuje 
kvalitu práce. 

 
I přes uvedené připomínky považuji práci Veroniky Kuběnové za zdařilou, po stránce 
heuristické vynikající, obsahově přínosnou a originální, ovšem ve finálním zpracování 

vykazující určité nedostatky. Vzhledem k tomu, že jsem četla i výbornou bakalářskou práci 
autorky a diplomovou práci jsme společně několikrát konzultovaly, přičítám chyby a 

opomenutí zejména hektickému tempu psaní práce. 
 
Dotaz o obhajobě: 

Domníváte se, že se některé typické prvky české gotické módy (tzv.”českého stylu”, jak 
uvádíte) se rozšířily i v jiných zemích střední Evropy? Z práce jsou zřejmé směry, odkud k 

nám módní trendy přicházely. Byl i lucemburský dvůr a móda aristokracie inspirací pro 
okolní dvory?  
 

Práci doporučuji k obhajobě  
 

V Praze dne 17.5.2015 
 
 

Mgr. Kateřina Sládková 
vedoucí práce 

 



 

 


