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1. Heuristika (hodnocení známkou 1, 2, 3, 4 – v případě hodnocení 3 a 4 musí autor posudku
slovně formulovat hlavní výtky)
1.1 Hodnocení použité literatury a pramenů
1.2 Úplnost použitých zdrojů z hlediska současného stavu bádání

1
1

Stručné hodnocení:

___________________________________________________________________________
2. Řešení problému (hodnocení známkou 1, 2, 3, 4 – v případě hodnocení 3 a 4 musí autor
posudku slovně formulovat hlavní výtky)
2.1 Volba cíle práce odpovídá zadání
2.2 Cíl z hlediska metodologie oboru je zvolen relevantně

1
1

Stručné hodnocení:

___________________________________________________________________________
3. Hodnocení struktury práce (hodnocení známkou 1, 2, 3, 4 – v případě hodnocení 3 a 4
musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky)
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3.1 Je struktura práce logická
3.2 Odpovídá struktura práce metodologii a metodám deklarovaným
v úvodu práce

1
1

Stručné hodnocení:

___________________________________________________________________________
4. Hodnocení kvality textu práce (hodnocení známkou 1, 2, 3, 4 – v případě hodnocení 3 a 4
musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky)
4.1 Analýza pramenů a literatury
4.2 Interpretace pramenů a literatury v jejich vzájemných souvislostech

1
1

Stručné hodnocení:

___________________________________________________________________________
5. Kvalita zpracování (hodnocení známkou 1, 2, 3, 4 – v případě hodnocení 3 a 4 musí autor
posudku slovně formulovat hlavní výtky)
5.1 Stylistika a pravopis
5.2 Použitá terminologie

1-2
1

Stručné hodnocení:

___________________________________________________________________________
6. Celkové hodnocení v rozsahu nejméně 500 znaků:
Velmi zdařilá práce, která vychází z kvalitní analýzy úředních a oficiálních textů anglické,
skotské i francouzské provenience, i solidní orientace v současném historickém diskurzu v této
otázce. Autor dokázal na základě dostupných textů nahlédnout do anglo-skotských vztahů
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v období počínající stoleté války, kdy se naplno projevil vliv probíhajícího konfliktu
s francouzskou monarchií. Text a jeho závěry přinášejí mnohé podnětné prvky pro poznání snah
anglických panovníků o podřízení skotského souseda a osvětlují častokrát diskutovanou otázku,
jakou roli sehrála „skotská“ otázka při vzniku a průběhu stoleté války.
___________________________________________________________________________
7. Otázky a připomínky k obhajobě:
- bez otázek
___________________________________________________________________________

Navržená známka: výborně
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