Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta
Katedra dějin a didaktiky dějepisu
M. D. Rettigové 4, 116 39 Praha 1

Posudek oponenta diplomové práce
Autor: Bc. Kateřina Léblová
Název: Hořovice v letech 1945 - 1989
Oponent práce: PaedDr. František Parkan
Rok: 2018
Rozsah práce: 111 stran včetně příloh
Hodnotící kritéria
splňuje

Problematika a cíl práce jsou zformulovány a odpovídají
zadání a názvu práce.

x
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Celkové hodnocení (slovně)
Cílem diplomové práce Bc. Kateřiny Léblové bylo podat ucelený přehled života v Hořovicích
v období let 1949 – 1989. Práce je rozdělena do pěti kapitol, včetně Úvodu a Závěru a je doplněna
poznámkovým aparátem, seznamem použitých pramenů, literatury a internetových zdrojů.
Diplomová práce je doplněna bohatou a využitelnou přílohou. Přílohu tvoří tři části: rozhovor
s pamětníkem, obrazová příloha a pracovní listy pro žáky 2. stupně základní a střední školy. V Úvodu
se autorka věnovala i informačním zdrojům což zvyšuje celkovou kvalitu práce. Ve druhé kapitole
diplomantka zpracovala období let 1945 - 1948, ve třetí se věnovala období let 1948 – 1989 a ve
čtvrté se zaměřila na každodenní život lidí v Hořovicích. Do této kapitoly zařadila i podkapitolu
věnující se sportu, který je nezpochybnitelnou součástí tzv. dějin všedního dne, ale často bývá
opomíjen. Drobným nedostatkem této části je rozporná zmínka o Sokole. Na str. 74 uvádí, že Sokol
byl zrušen v roce 1948, ale na str. 75 vyplývá z citace, že byl zrušen v roce 1956. (Sokol byl začleněn
do sjednocené tělovýchovné a sportovní organizace a byl de facto zlikvidován. Jméno Sokol mohly
v názvu používat pouze vesnické sportovní oddíly)
Přínosem pro práci Bc. Kateřiny Léblové je její příloha, která není pouhou přílohou ilustrační.
Rozhovor s pamětníkem a pracovní listy mohou být využity v hodinách dějepisu resp. při tvorbě
projektů. Práce diplomantky má provázanou a logickou skladbu a její autorka v ní prokázala
schopnost pracovat s informačními zdroji. Jedná o práci původní a přínosnou nejen v oblasti
historického poznání, ale i v oblasti didaktické. Splňuje všechny požadavky kladené na diplomovou
práci, a proto ji doporučuji k obhajobě.
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