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Katedra filozofie

PROTOKOL O HODNOCENÍ PRÁCE

Práce (co se nehodí, škrtněte): diplomová / bakalářská

Posudek (co se nehodí, škrtněte): vedoucího / oponenta

Práci hodnotil(a) (u externích hodnotitelů uveďte též adresu a funkci ve firmě):
Mgr. Filip Velímský, Ph.D.
(Katedra historických věd FF ZČU v Plzni; ARÚ AV ČR, Praha, v.v.i., Letenská 4, 118 01 Praha 1)

Práci předložil(a): Barbora Krejbichová

Název práce: Václav III., poslední Přemyslovec.


1.	CÍL PRÁCE (uveďte, do jaké míry byl naplněn):
Vytyčený cíl práce, tj. přiblížit osobnost posledního českého krále Václava III. z rodu Přemyslovců v kontextu jeho doby, se podařilo naplnit.

2.	OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, proporcionalita teoretické a vlastní práce, vhodnost příloh apod.):
Práce je kompilací existující literatury, která je provedena poměrně kultivovaně. Po obsahové stránce sice nepřináší nic nového, ale, na rozdíl od některých jiných pokusů, alespoň uvádí korektní faktografické údaje a podává i vcelku přijatelnou podobu dobového kontextu.

3.	FORMÁLNÍ ÚPRAVA (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, grafická úprava, přehlednost členění kapitol, kvalita tabulek, grafů a příloh apod.):
Jazykový projev studentky je slušný a není zatížen příliš velkým počtem pravopisných chyb.

4.	STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z práce, silné a slabé stránky, originalita myšlenek apod.):
Autorka v úvodu sice uvádí, že při psaní práce použila především práce renomovaných historiků, v samotném textu ale poměrně často figurují pofidérní tituly z kategorie literatury faktu (Bauer, Hádek, Liška), což její tvrzení poněkud sráží. Práce nevyniká originalitou, ale spoléhá se na přejímání v historické literatuře ustálených interpretací a závěrů. Zdá se, že studentka je schopna reálně posoudit míru věrohodnosti používané literatury i svoje tvůrčí schopnosti. Do případných vlastních spekulací se proto raději nepouští.

5.	OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři):
Byl Václav III. skutečně posledním žijícím mužským Přemyslovcem?
Nechal Václav III. během své vlády razit nějakou vlastní minci?

6.	NAVRHOVANÁ ZNÁMKA (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl): 
výborně
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