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1. Heuristika (hodnocení známkou 1, 2, 3, 4 – v případě hodnocení 3 a 4 musí autor posudku
slovně formulovat hlavní výtky)
1.1 Hodnocení použité literatury a pramenů
1.2 Úplnost použitých zdrojů z hlediska současného stavu bádání

1
1

Stručné hodnocení:
___________________________________________________________________________
2. Řešení problému (hodnocení známkou 1, 2, 3, 4 – v případě hodnocení 3 a 4 musí autor
posudku slovně formulovat hlavní výtky)
2.1 Volba cíle práce odpovídá zadání
2.2 Cíl z hlediska metodologie oboru je zvolen relevantně

1
1

Stručné hodnocení:
___________________________________________________________________________
3. Hodnocení struktury práce (hodnocení známkou 1, 2, 3, 4 – v případě hodnocení 3 a 4
musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky)
3.1 Je struktura práce logická
3.2 Odpovídá struktura práce metodologii a metodám deklarovaným
v úvodu práce
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Stručné hodnocení:
___________________________________________________________________________
4. Hodnocení kvality textu práce (hodnocení známkou 1, 2, 3, 4 – v případě hodnocení 3 a 4
musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky)
4.1 Analýza pramenů a literatury
4.2 Interpretace pramenů a literatury v jejich vzájemných souvislostech

1-2
1

Stručné hodnocení:
___________________________________________________________________________
5. Kvalita zpracování (hodnocení známkou 1, 2, 3, 4 – v případě hodnocení 3 a 4 musí autor
posudku slovně formulovat hlavní výtky)
5.1 Stylistika a pravopis
5.2 Použitá terminologie

2
1-2

Stručné hodnocení:
___________________________________________________________________________
6. Celkové hodnocení v rozsahu nejméně 500 znaků:
Diplomová práce bc. Ondřeje Purcharta představuje ve svém souhrnu poměrně zdařilý pokus
o interpretaci obecných i specifických charakteristik vikinského osídlení Britských ostrovů
v raném středověku. Oceňuji především autorovu snahu po interdisciplinárním přístupu a
vzhledem k typu předkládané práce i poměrně slušnou úroveň vlastní originální interpretace.
Na druhé straně nelze přehlédnout, že především závěrečné části studie byly vypracovány pod
jistým časovým tlakem. To ovlivnilo především jejich formální podobu a částečně
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poznamenalo i jejich obsah. Zejména kapitola 4.1 se svou povahou poněkud míjí s meritem
tématu a je spíše popisem anglosaských a normanských dějin v dané epoše. Přesto práci jako
celek oceňuji a doporučuji k obhajobě.

___________________________________________________________________________
7. Otázky a připomínky k obhajobě:
___________________________________________________________________________

Navržená známka: výborně-velmi dobře
dle průběhu obhajoby
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