
UNIVERZITA KARLOVA  

HUSITSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA 

Pacovská 350/4, 140 21 Praha 4 Krč 

 

POSUDEK VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 
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Název práce: Pivovarnictví a sladovnictví jako zdroj obživy církevních a světských statků v 

období od svých počátků až do doby svého vrcholného rozkvětu před třicetiletou válkou 

Konventní pivovar Vyšší Brod 

Formální a jazykové hodnocení 

 Splňuje 

bez výhrad 

Splňuje  

s výhradami 

nesplňuje 

Práce odpovídá rozsahovým podmínkám X   
Formální zpracování práce  X   
Dodržení zásad citačních pravidel a kritického aparátu X   
Úroveň a zpracování příloh X   
Práce má odpovídající jazykovou úroveň X   

 

Obsahové hodnocení 

 Splňuje 

bez výhrad 

Splňuje  

s výhradami 

nesplňuje 

Jsou jasně formulovány cíle a metodologie X   
Autor dosáhl stanovených cílů  X   
Autor práce kriticky pracoval s prameny a dalšími odbornými 

zdroji 
X   

Soudy autora a jejich hodnocení jsou argumentačně zvládnuty X   
Autor práce ovládá odbornou terminologii  X   

 

Průběh zpracování práce 

 Splňuje 

bez výhrad 

Splňuje  

s výhradami 

nesplňuje 

Autor práce pravidelně konzultoval s vedoucí práce X   
Autor pracoval samostatně a přicházel s novými tvůrčími 

podněty ke zpracování své práce 
X   

 



 

Slovní hodnocení 

Diplomantka zpracovala zajímavé téma vztahující se k dějinám pivovarnictví a sladovnictví na 

příkladu konventního pivovaru Vyšší Brod. Jedná se o práci disciplinární přesahující církevní 

dějiny, autorka musela prokázat orientaci i v dalších disciplínách. K tématu přistoupila šířeji, 

informativně popisuje dějiny vaření piva ve starověku a středověku; dále uvádí do pivovarnictví 

na našem historickém území. Centrem práce je zdařilý rozbor věnovaný klášteru ve Vyšším 

Brodu a jeho konventnímu pivovaru. Velmi pozitivně hodnotím kritický a věcný přístup 

diplomantky ke své práci. Autorka ve své práci vycházela z pramenného materiálu; zpracovala 

značné množství relevantní odborné literatury a dalších odborných zdrojů. Příkladným je 

rozsáhlý kritický aparát a příloha.    

 

Celkové hodnocení práce: 

Diplomovou práci paní Bc. Marie Wernerové považuji za výbornou a odpovídající bez výhrad 

nárokům, které jsou kladeny na tento typ kvalifikační práce. Autorčin zájem o dané téma byl 

po celou dobu řešení práce příkladný, pracovala systematicky, samostatně a velkým vnitřním 

zaujetím.   
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