
                             

 

 

 

 

 
 
Zvolte položku. bakalářské práce z Historie 

 

 

Autor: Adriana RUBEŠOVÁ 

Název práce a bibliografické údaje:  Popovice: Stručná historie obce v letech 1884-1939, 

Ústav českých dějin, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy 2019, vedoucí práce prof. Milan 

Hlavačka, 96 s. 

Autor posudku: doc. Magdaléna Pokorná 

 

A) Posouzení obsahu 

 

Definice cílů práce, stanovení výzkumných otázek velmi dobře 

Metodologie práce dobře 

Koncepce a struktura práce velmi dobře 

Práce s prameny velmi dobře 

Schopnost analýzy, interpretace a kritického myšlení velmi dobře 

Invenčnost a původnost velmi dobře 

 

Pokud je potřeba, zejména v případě hodnocení „neprospěl“ doplňte hodnocení psaným 

komentářem: 

Klikněte sem a zadejte text. 

 

B) Posouzení formálních náležitostí 

 

Seznam pramenů a literatury, práce s literaturou velmi dobře 

Poznámkový aparát výborně 

Formální struktura práce velmi dobře 

Stylistická a jazyková úroveň výborně 

Přílohy (pokud jsou) výborně 

 



                             

 

 

 

 

 
 
Pokud je potřeba, zejména v případě hodnocení „neprospěl“ doplňte hodnocení psaným 

komentářem: 

Klikněte sem a zadejte text. 

 

C) Celkové zhodnocení 

 

1) Celkové shrnutí (povinné, alespoň 500 znaků) 

Autorka si vybrala v podstatě tradiční téma pro svou bakalářskou práci, pečlivě (ovšem často 

až příliš analisticky) pracovala s určitým okruhem pramenů. Nebylo by možné zohlednit i 

prameny „úřední“, v tomto případě soudní spisy (krádeže, zabití),  periodický tisk (alespoň 

regionální), popř. se pokusit zjistit, zda se spory farářů nepromítly do materiálů nadřízených 

církevních orgánů a jak ty je reflektovaly?  

Oceňuji zaujetí pro téma, vyplývající bezesporu z rodinných vazeb. Výsledek nesporně 

velkého úsilí by pozvedlo, kdyby byly (alespoň v závěru) obšírněji shrnuty a analyzovány 

modernizační tendence a jejich dopad na život ve vybrané vsi (Popovice) a v dalších 

zmíněných osadách (např. význam rozšíření komunikační sítě, elektrifikace, podrobnější 

analýza vzniku a vlivu Československé církve husitské po vzniku republiky atd.). 

Stylistiku i jazykovou úroveň hodnotím jako výbornou, i když pochopitelně jisté lapsy a 

nedopatření vidím, kouzlem nechtěného jsou pak parafráze příslušných pramenů, které mohou 

budit až úsměv (např. s. 55 (zlodějům Zikmundovým) „k dobru lze přičíst jen, že nekradli 

v obci“; s. 21 „sedláci kradli stejně, jen díky potahům toho mohli ukrást více“ atd.),  

 

2) Případně navrhovaná témata či otázky k obhajobě 

Viz výše v celkovém zhodnocení 

 

3) Závěrečné doporučení 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit známkou velmi dobře 

 

 

V Praze dne 10. června 2019 

 



                             

 

 

 

 

 
 
Podpis doc. PhDr. Magdaléna Pokorná, CSc. 

 

 


