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1. CÍL PRÁCE: Cíl práce je autorkou vágně stanoven až v závěru práce, měla by jím 
být analýza Zbraslavské kroniky. Cíl považuji za splněný jen částečně. 

 
 

2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ: Práce je rozdělena do čtrnácti kapitol, přičemž třetí 
kapitola zcela chybí (!). Rozvržení kapitol a podkapitol nepovažuji za účelné, práce 
působí tematicky roztříštěně a kuse.   

 
 

3. FORMÁLNÍ ÚPRAVA: Celkově hodnotím formální úpravu za nedbalou: objevují  
se jednoslabičná slova na konci řádků, názvy děl nejsou zvýrazněny kurzívou, místy 
chybí tečky v poznámkovém aparátu. Věta by neměla začínat číslovkou. 

 
 

4. STRUČNÝ KOMENTÁ Ř HODNOTITELE: Práce trpí řadou závažných 
nedostatků v oblasti stylistické (např. Přístup vykořisťování cisterciáckých klášterů    
ze strany Jindřicha Korutanského tudíž nezůstal bez povšimnutí. Sám Ludvík se v této 
době potýkal s narůstajícícm ohrožením ze strany Habsburků, konkrétně Fridricha 
Sličného, proti kterému, obdobně jako Jan, potřeboval pomoc. Tím byly položeny 
základy na pokračování lucemburské královské dynastie. Při slavnosti povýšení 
pražského biskupství byla rozhodnuta dohoda ... Král se velmi angažoval na zrodu     
a pozdějším chodu kláštera ... Všechny tyto charakterové vlastnosti byly posléze 
zužitkovány při psaní Zbraslavské kroniky ...; opakování stejných či příbuzných slov), 
pravopisné (náklonost) a interpunkční (partikule, přívlastek volný a těsný). Chyby     
se objevují doslova na každé straně.  
Předkládaná práce má spíše kompličaní charakter. Věřím však, že pro autorku má 
studium sekundární literatury i pramenů velký přínos a bude jej moci zúročit 
v pedagogické praxi. Kladně hodnotím snahu o vysvětlení širších souvislostí               
a o komplexní pohled na danou problematiku.  
 

5. OTÁZKY A P ŘIPOMÍNKY DOPORU ČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSV ĚTLENÍ PŘI 
OBHAJOBĚ: Co mělo být tématem třetí kapitoly? Až v samém  závěru zmiňuje 
autorka Dalimilovu kroniku a pokouší se o srovnání se Zbraslavskou kronikou, proč až 
na tomto místě? Proč právě s Dalimilovou kronikou?  
 

6. NAVRHOVANÉ HODNOCENÍ: Práci doporučuji k obhajobě opravdu s velkými 
rozpaky, a to s hodnocením dobře.   
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