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Posudek oponenta diplomové práce  
  

Autor, název, místo, rozsah práce, rok  

Lubomír Kubíček, Situace v Praze v průběhu táborů lidu 1868–1872, Praha, 146 stran, 2019. 

Vedoucí práce: prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc. 

Hodnotící kritéria                                                             

  splňuje  splňuje 

z větší 

části  

splňuje  

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        
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Celkové hodnocení (slovně)  

Předložená práce svým rozsahem i kvalitou zpracování vyhovuje a může být 

přijata jako práce diplomová. Autor v ní prokázal schopnost soustavně pojednat 

o historickém období, které se sice příliš nevyhřívá na výsluní přízně publicistů 

či komentátorů, zato však patří k nepominutelným etapám vývoje naší moderní 

společnosti.   

 

Vzhledem k výše řečenému doporučuji diplomovou práci k obhajobě. 

 

K uvedenému hodnocení však považuji za nutné doplnit několik následujících postřehů: 

 

1. Vzhledem k tomu, že jde o třetí autorovu vysokoškolskou práci na příbuzné téma, 

jsou úvodní výklady z obecných dějin rutinované. Přesto by však pečlivější kontrola 

odhalila špatná křestní jména vojevůdce Radeckého (s. 21 Josef, nikoliv Jan) a 

uherského státníka Andrássyho (s. 23 Gyula, nikoliv Guola). Karlín, Žižkov a Smíchov 

se staly součástí Prahy v roce 1922, nikoliv koncem 19. století (s. 27). 

  

2. Autor se ve své práci spolehl na relevantní syntézy či studie, ale nevyužil žádných 

archivních pramenů a užívá minimálně přímých citací, což nepochybně snižuje hodnotu 

celého výkladu. Na řadě míst se opírá o jediný publicistický zdroj v podobě 

mladočeských Národních listů.  

 

3. Autor do své práce nezahrnul žádné textové ani obrazové přílohy, ke škodě 

působivosti celého textu.  

 

4. Přestože v názvu práce je uvedeno časové rozmezí 1868−1872, roku 1868 je 

věnováno přes devadesát stran, zbylým čtyřem letům pouze jedenáct. Zdůraznit první 

ze sledovaných roků byl nepochybně autorův záměr, ale toto pojetí působí nevyváženě.  

 

5. Na práci čítající 146 stran je dle mého názoru užitý počet poznámek pod čarou 

(celkem 1037) příliš velký. Redukce opakujících se odkazů by textu prospěla.  

  

 

V Praze dne 30. 8. 2019      PhDr. Jan Šindelář 


