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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.     

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 
   

 

Celkové hodnocení (slovně) 

 

 

Zdařilá bakalářská práce Karoliny Kuprové  se zaměřuje na sociální postavení domkářů ve vsi 

Koloděje (dnes součást Hlavního města Praha) na konci 18. a v první polovině 19. století. Autorka se 

zabývá vývojem jednotlivých tzv. chaloupek (č p. 12-16, 44,45, 49), přičemž informace o nich čerpá z 
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gruntovních knih a z matrik. Ve svých závěrech se Karolina Kuprová zaměřuje především na strukturu 

obyvatel těchto domků, na zdroje jejich příjmů a na daňové a robotní zatížení jednotlivých objektů.   

 Autorku lze pochválit z několika důvodů. Za dobře odvedenou heuristickou práci, při které 

byla nucena se vyrovnat jak s paleografickou, tak s jazykovou stránkou pramenů. Za pečlivou analýzu 

shromážděných dat a konečně i za jejich příkladné zpracování včetně tabulkových přehledů. 

Drobnou výtku mám k práci s literaturou. Autorka v přehledu literatury uvádí řadu titulů, a to 

nejen lexikony, slovníky a další pomůcky, které jí byly pomocníky při práci s prameny, ale také 

literaturu, která se věnuje postavení venkovského obyvatelstva ve sledovaném období. Tyto práce však 

Karolina Kuprová využila zřejmě jen z části, když studovala téma a snažila se porozumět době, ke 

které se její prameny vztahují. Ve vlastní práci však už je ke své škodě nevyužívá, ba ani z nich 

necituje. Závěru její práce by slušelo porovnání s jinými lokalitami či regiony, aby výsledky, které 

předkládá, bylo možno zařadit do již existující mozaiky znalostí o nižších sociálních vrstvách českého 

venkova kolem roku 1800. 

Osobně by mě zajímalo zpracování dat, týkajících se obyvatel uvedených domků, ke kterým 

autorka shromáždila dosti informací- velikost rodin, dětská úmrtnost, průměrný věk zemřelých, typy 

nemocí, na které zemřely, procento nemanželských dětí apod.  

Celkově hodnotím  bakalářskou práci jako nadprůměrně kvalitní a doporučuji ji k obhajobě. 
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