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Hodnotící kritéria                                                            

 splňuje splňuje 

z větší 

části 

splňuje 

z menší 

části 

nesplňuje 

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    
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Celkové hodnocení (slovně) 

 

      

      

     Lukáš Kručík si vybral téma, které mu je blízké vzhledem k jeho původu z Náchodska. Po velmi 

důkladné heuristické přípravě podrobně rozebral více než půlstoletí bojů mezi katolíky a kališníky na 

česko-kladském pomezí, provázených přeskupováním sil a častými majetkovými změnami. 

Ústředním předmětem jeho zájmu přitom byly životní strategie jednotlivých šlechticů směřující k 

zajištění jejich rodin a rodů. Na práci bakalářskou přitom Krunčík prokázal obdivuhodný přehled o 

pramenech a odborné literatuře, včetně titulů německojazyčných. Zároveň byl schopen z komparace 

pramenů a literatury vyvodit vlastní závěry a místy poopravit názory předchozích badatelů. O to více 

mne ovšem mrzí, že text nese stopy chvatného dokončování (neúmyslné vakáty, překlepy, nedoklepy 

a přehozená písmena, gramatické prohřešky). Rovněž synteticko-analytické pasáže nevytěžily beze 

zbytku nashromážděný rozsáhlý faktografický materiál a zasloužily by si hlubší precizaci. 

        

     Přes výše uvedené připomínky hodnotím předkládanou bakalářské práci Lukáše Krunčíka jako 

značně nadstandardní. Rozsahem dvojnásobně překračuje požadavky KDDD na práci bakalářskou a 

blíží se spíše magisterské diplomové práci. Velmi rád proto Krunčíkovu studii doporučuji k 

obhajobě.  
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