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z menší 

části 

nesplňuje 

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

     x    

Metody využité autorem jsou adekvátní vzhledem k cíli práce a 
tématu. 

     x    

Autor se opírá o relevantní prameny a literaturu.      x        

Struktura práce je vyvážená a logická.     x        

Zpracování vykazuje rysy originality a vlastního přínosu.     x        

Práce je prosta gramatických a stylistických chyb.      x   

Práce je psána kultivovaným odborným jazykem za použití 

správné terminologie. 
x        

Autor správně cituje. x         

Autor nic podstatného neopomenul (obsah, úvod, závěr, seznam 

pramenů použité literatury, anotace v češtině a cizím jazyce, 

rozsah odpovídá zadání). 

      x    

Autor pravidelně konzultoval s vedoucím práce x    
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Celkové hodnocení (slovně) 

 

 

     Karolina Kuprová si vybrala téma z dějin svého bydliště, vsi Koloděje, dnes součásti 

Prahy. Zaměřila se přitom na závěrečné období vrchnostenské správy, kdy ves patřila 

k uhříněveskému panství knížat z Lichtenštejnu. Práce je z podstatné části založena na 

archivním výzkumu ve Státním oblastním archivu v Praze a Archivu hl. m. Prahy. Rešerše z 

gruntovních knih a matričních zápisů vyžadovaly zkušenosti s paleografií a místy též s latinou 

a němčinou. 

 

     Autorka se oproti původnímu záměru soustředila pouze na objekty na dominikálních 

pozemcích, v dobové terminologii označované jako chaloupky. Užší zacílení výzkumu se 

ukázalo jako prospěšné a umožnilo postihnout řadu detailů ze sociálních, hospodářských a 

právních dějin, které obvykle zůstávají, namátkou: ekonomický význam pěstounství dětí z 

nalezince, odvody na vojnu, postavení výměnkářů či invalidů. Mimořádně zajímavé jsou 

údaje k demografickému vývoji a ke zdravotnímu stavu obyvatelstva, např. početnost různých 

charakteristik příčin smrti (psotník, prsní nemoc, mateřské křeče, vyraženina, suchá či horká 

zimnice etc.). Podtitul práce – mikrosonda do života venkovského obyvatelstva – byl tedy 

zcela naplněn. Za vyzdvižení přitom stojí autorčina schopnost kritické práce s prameny 

(porovnávání více zdrojů).  

 

     Informační přehlednost textu zvyšují vložené tabulky. Obrazová příloha obsahuje zejména 

fotografickou dokumentaci současného stavu někdejších „chaloupek“. U kartografické 

dokumentace by byla vhodná větší míra detailu s vyznačením zkoumaných objektů. 

 

        

    Závěrem lze konstatovat, že práce Karoliny Kuprové je oborově přínosná, přičemž důležité 

jsou zejména zjištění o strategii plnění robotních a daňových povinností venkovského 

obyvatelstva.  Práce s přehledem splňuje požadavky na bakalářskou práci a rád ji doporučuji 

k obhajobě. 
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