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1. CÍL PRÁCE (jaký byl a do jaké míry byl naplněn) 

Autor si za cíl své práce stanovil zodpovězení otázky, jak se středověká společnost vyrovnala s vybranými 

environmentálními faktory (klimatické změny a pandemie černé smrti) a jaký dopad tyto faktory měly na 

politickou a vojenskou organizaci evropských politických celků a zprostředkovaně i na formování vestfálského 

mezinárodního systému. Cíl se mu podařilo úspěšně naplnit.     

 

2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, proporcionalita vlastní práce, vhodnost 

příloh) 

Zpracovávané téma možno označit za vysoce náročné na zdroje a nesporné i za originální. Náročnost tématu 

znásobuje i konceptuální rámec, který si autor zvolil, a který klade vysoké nároky na starostlivou systematizaci 

poznatků z různých společenskovědních i přírodovědných disciplín. Autor se s těmito nároky vypořádal 

výborně a nápaditě. Pro zpracování svého výzkumného problému si zvolil teorii mezinárodních systémů 

Barryho Buzana a Richarda Littlea, se kterou se mu daří smysluplně mapovat a vysvětlovat vliv 

environmentálních faktorů na politický život pozdního evropského středověku.  

 

3. FORMÁLNÍ ÚPRAVA (jazykový projev, kvalita citací a používané literatury, grafická úprava) 

Formální stránka práce je v pořádku, stylistika výborná a jazyk čtivý, překlepy a gramatické chyby jsou přítomny 

jen sporadicky. Kvalita použité literatury je vysoká, grafická úprava je přehledná a referenční systém je v 

pořádku.  

 

4. STRUČNÝ CELKOVÝ KOMENTÁŘ (silné a slabé stránky práce, zdůvodnění hodnocení) 

Sledování dopadů environmentálních makrofaktorů na politické a kulturní systémy je úlohou, jež do značné 

míry převyšuje nároky obvykle kladené na bakalářské práce, zejména s ohledem na nutnou multidisciplinaritu 

při zpracování zdrojů a analytickou disciplínu potřebnou pro systematické zmapování jejich působení v rámci 

longue durée. Autorovi se s těmito překážkami podařilo vypořádat přesvědčivým způsobem a musím ocenit i 

citelný progres, jež autor zaznamenal od doby zpracování projektu po vytvoření finální verze práce.      

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY URČENÉ K ROZPRAVĚ PŘI OBHAJOBĚ 

1. Vysvětlete ekonomické a demografické dopady středověkého klimatického optima a pandemie Černé 

smrti. 
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6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

Práci navrhuji hodnotit známkou „výborně“.  
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