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A. Obsahová
V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce
patřičně rozpracovány. Cíle jsou adekvátně naplňovány.
Práce splňuje cíle zadání.
Studující využívá a kriticky vybírá primární a/nebo sekundární literaturu.
Práce má vymezen předmět, je využito odpovídajících metodologických
postupů.
Výstupy výzkumných částí jsou adekvátně syntetizovány a je o nich
diskutováno.
V práci je využita odborná terminologie a jsou vysvětleny hlavní pojmy.
V práci jsou formulovány jasné závěry, které se vztahují ke koncepci
práce a ke stanoveným cílům.
B. Formální
Práce vykazuje standardní poznámkový aparát a jednotný způsob citací
v rámci práce, je typograficky jednotná.
Studující dodržuje jazykovou normu, text je stylisticky jednotný.
Text je soudržný, srozumitelný a argumentačně podložený.
C. Přínos práce ⃰
Slovní hodnocení práce:

Autorka předkládané bakalářské práce (Porovnání vlády Habsburků ve Španělsku a
Čechách v letech 1526-1700) se rozhodla komparovat jednotlivé aspekty vlády rodu
Habsburků a to české větve a větvě vládnoucí ve Španělsku. Časově je práce ohraničena
rokem 1526 a rokem 1700 vzhledem k paralelní vládě Habsburků jak u nás, tak ve
Španělsku.
Práce je logicky strukturovaná a rozdělená do čtyř základních kapitol. První dvě
kapitoly charakterizují náboženské poměry a vliv vlády na šlechtu v konkrétní zemi. V rámci
části věnující se českým poměrům vychází autorka zejména z prací Petra Čorneje (České
dějiny: výpravná historie českých zemí; Dějiny zemí Koruny české. 7. vyd.). Autorka se
obšírněji zaměřila na situaci katolíků a nekatolíků před a během třicetileté války rovněž z
pohledu šlechty. Ovšem pouze omezený prostor věnovala náboženskému vývoji a vývoji
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české šlechty v poválečném období do roku 1700. V druhé kapitole autorka zdařile popsala
jak politické a náboženské poměry, tak situaci nobility ve Španělsku pro dané období.
Třetí kapitola je věnovaná čistě komparaci náboženské a šlechtické sféry v českých zemích
a ve Španělsku. Tuto a čtvrtou kapitolu považuji za nejzdařilejší část práce vzhledem k
propojení poznatků z historie obou zemí a vyzdvižení určitých podobností či odlišností u
obou lokalit. Poslední kapitola rozebírá vztahy uvedených zemí a detailněji se zaměřuje na
konkrétní osoby pocházející z druhé země, které povětšinou figurovaly na panovnickém
dvoře z diplomatických důvodu.
S ohledem na velkou šíři tématu samotného by si práce jistě zasloužila bohatší zastoupení
literatury, z které autorka čerpá a rozšíření o heuristickou základnu alespoň normativních
pramenů, jež by dokreslily mnoho uvedených informací v bakalářské práci. Po jazykové
stránce odpovídá požadavkům kvalifikační BP.
Práce splňuje požadavky na udělení akademického titulu Bc.:

ANO

Práci doporučuji k obhajobě:

ANO

Návrh klasifikačního stupně:

velmi dobře

Náměty pro obhajobu:

Datum:

21.08.2017
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