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oponentský posudek diplomové práce 

 

 

 

Autorka ve své diplomové práci přehledně zpracovává dějiny panství Chroustovice. Její dílo je 

podstatným přínosem v rámci regionální historie. Postupuje metodicky a systematicky, s využítím 

všech dostupných pramenů. 

Práce je rozdělena, vyjma úvodu, do 5 oddílů (Dějiny zámku, Hospodářské dějiny, Sociální a 

společenský vývoj, Církevní dějiny, Osobnosti). Toto strukturování je sice logické, ale někdy 

způsobuje „přetržitost“ výkladu, kdy události, patřící k sobě v časové posloupnosti, se ocitají na zcela 

odlišných místech práce, jsouce zařazeny do různých kapitol. Též je možno zvážit, zda první oddíl, 

nesoucí název „Dějiny zámku“ by neměl být nadepsán příhodněji a adekvátněji jako dějiny panství. 

Přestože práce je zaměřena jinak, považuji popis zámku, uzavírající tento oddíl, za příliš letmý a 

nedostatečný, zejména pro čtenáře objektu neznalého z autopsie. Autorka cituje pouze Umělecké 

památky Čech, Praha 1977, bez přihlédnutí k novější sumarizující literatuře (Pavel Vlček, 

Encyklopedie českých zámků, několik vydání; Richard Biegel, Mezi barokem a klasicismem, Praha 

2012), kde je architektura objektu zařazena do dobových souvislostí a hodnocena velmi vysoko. 

Práce má ovšem velmi dobrou úroveň, postihující i „dějiny každodennosti“ a vedle vlastních 

Chroustovic se obšírně zajímá i o další lokality v okolí. 

 

 Ve formálních náležitostech práce neshledávám nedostatky. Práci doporučuji k obhajobě. 

 

 

 

V Praze 23. května 2018 

 

 

 

 

Mgr. Jakub Synecký 

 

 


