
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE  HUSITSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA 
KATEDRA CÍRKEVNÍCH DĚJIN A PRÁVA 

 

POSUDEK VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 

 

Název práce: 
Dějiny kláštera Kladruby 

Autor práce: Bc. Alena Lexová 
Vedoucí práce: 
 

doc. ThDr. Kamila Veverková, Th.D.  

 
 

HODNOCENÍ PRÁCE: 
 
 

Obsah práce: 
odpovídá názvu 

práce 
odpovídá s 
výhradou 

odpovídá s 
připomínkou 

neodpovídá názvu 
práce 

Struktura práce: 
odpovídá tématu 

zcela 
odpovídá s 
výhradou 

odpovídá s 
připomínkou 

neodpovídá 
požadavkům 

Metodologie 
práce: 

odpovídající      

 
Formální úprava: 

 
odpovídající 

 
 

    

Citace v práci: odpovídají normě 
odpovídají s 

výhradou 
odpovídají s 
připomínkou 

neodpovídají 

Přílohy práce: 
vhodně doplňují 

téma 
netýkají se tématu 

jsou nevhodné k 
tématu 

nejsou v práci 
uvedeny 

Seznam literatury: odpovídá tématu 
odpovídá s 
výhradou 

odpovídá s 
připomínkou 

neodpovídá 

Počet stran práce: 
odpovídá 

požadavku 
odpovídá s 
výhradou 

odpovídá s 
připomínkou 

neodpovídá dané 
práci 

Přínos práce: 
velmi přínosná 

práce 
pozitivní přínos 

práce 
standardně 

přínosná práce 
přínos nelze 

vymezit 

Stručné slovní 
zhodnocení práce: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bc. Alena Lexová  předkládá k obhajobě solidně napsanou diplomovou práci na téma 
vztahující se k dějinám kláštera Kladruby. Východiska jsou autorkou definována již 
v samotném úvodu, cíli je pak podřízena metodologie a struktura práce. Po stránce 
formální práce splňuje požadavky. Bibliografické citace nejsou ujednoceny, 
metodologie je korektní. Autorka rozdělila práci do pěti kapitol. V první kapitole 
podává přehlednou historicko-teologickou reflexi řádu sv. Benedikta ve vztahu 
k tématu práce.  Ve druhé kapitole se zabývá konkrétně příchodem benediktinů na 
území Čech a vládou Vladislava I. Jsou využity standardní odborné publikace a 
prameny. Stěžejními kapitolami jsou třetí a čtvrtá, které se vztahují ke vzniku kláštera 
a jeho historického vývoje. V poslední kapitole autorka reflektuje dílo Santiniho a 
Dientzenhofera. V závěru se srovnává s deklarovanými cíli a tezí své práce.  Po stránce 
stylistické nemám výhrad, překlepy v minimálním počtu. Autorka se věnovala svému 
tématu a zbytečně neodbíhala k margináliím. Autorka použila dostupnou pramennou 
literaturu, standardní práce významných badatelů. Nutno však připomenout, že se 
jedná o práci svými závěry nepřekvapující.  
 

 
 

 
Hodnocení diplomové práce: velmi dobře. 
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