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1. CÍL PRÁCE: 
Excerpce nejstarších zpráv o podobách vzdělávání v Čechách. Cíl byl splněn. 
 

2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ: 
Práce má nadprůměrnou obsahovou úroveň, přestože mohla utrpět nezodpovědným otálením 
autorky se zahájením apriorní heuristické i finalizační fáze. Je až s podivem, že se „časový  
stres“ neprojevil nijak výrazně na výsledné podobě díla. 
 

3. FORMÁLNÍ ÚPRAVA: 
Bakalářská práce je po formální stránce na dobré úrovni; upozorňuji pouze na kosmetickou  
drobnost (horní okraj) na s. 22. 
 

4. STRUČNÝ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE: 
Práci hodnotím jako zdařilou. V závěru bakalářského studia je obtížné pracovat s raně 
středověkými texty a kompetentně je interpretovat. Autorka sice místy chybovala (císař prosí 
Konstantina – s. 23, šlechtické označení části nobility – s. 32), ale to výrazněji neovlivnilo 
výslednou pozitivní podobu díla. Registrujeme jen drobná pravopisná pochybení (s. 3, 6, 14, 
16, 23) a výjimečně chybí i uvedení pramene (Weingart na s. 6). Závažnější lapsy jsou na s. 
17 (Bořivoj místo Boleslava), s. 24 (pozn. 48 – správně: Život Konstantinův), s. 26 (Budeč 
místo Levého Hradce – ale na s. 37 již správně) a s. 30 (správně: trivium). Drobnou výhradu 
mám ke kompozici 3. kapitoly, protože katedrální školu by bylo asi vhodné zařadit přímo za 
vyprávění o biskupství. Naopak velmi pěkná je slovní hříčka na s. 25, která jasně prokazuje 
autorčinu znalost rozdílů mezi raně středověkou a dnešní sémantikou (písmo a Písmo), i když 
není dodnes objasněno, zda se Václav opravdu učil i písmu. 
 

5. OTÁZKY A P ŘIPOMÍNKY DOPORU ČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSV ĚTLENÍ PŘI 
OBHAJOBĚ: 

Autorka zapomněla zmínit ještě další velice staré kostelní stavby na hradištích Budeč, Tetín, 
Libušín, Lštění, Kouřim apod. Které například? 
 

6. NAVRHOVANÉ HODNOCENÍ:  
Práci doporučuji k obhajobě s průměrným hodnocením.  
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