
1 

 

 

 

Posudek vedoucího diplomové práce 
 

Autor, název, místo, vedoucí práce, rok, rozsah práce: 

 

ŠEBELOVÁ Lucie, Muzejní spolky ve středovýchodních Čechách a jejich osudy v 19. a 20. století, 

KDDD PedF UK, 2016, 103s. + přílohy 

 

                               

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) 

 

 

Celkové hodnocení (slovně) 

 

Lucie Šebelová ve své diplomové práci explicitně navazuje na svou závěrečnou práci bakalářského 

cyklu, orientuje se na regionální dějiny, konkrétně na dějiny muzejnictví. K původně sledovanému 

muzejnímu spolku Včela Čáslavská přibrala v tomto případě další tři východočeské muzejní 

instituce, přičemž „chce zhodnotit jejich význam a přiblížit čtenáři jejich historii“. (s. 8). Text Lucie 

Šebelové lze rozdělit na tři části. První je do značné míry kompilačním souborem hlavních 

vývojových etap českého muzejnictví. V druhé části již přistupuje ke srovnávací analýze jednotlivých 

spolkových stanov, v nejdelší kapitole – milníky v dějinách muzejních spolků – se konečně opírá i o 

prameny primární a mapuje historické etapy čtyř sledovaných spolků: Muzejní společnosti 

v Chrudimi, Musea okresu hlineckého, Archaelogické sboru Vocel v Kutné Hoře, Archeologické a 

musejního spolku Včela Čáslavská. Vytvořila také stručné medailonky klíčových postav sledovaných 

institucí. 

Jestli se tato komparativní metoda aplikována do regionu, který můžeme označit za zřídlo české 

regionální muzejní činnosti, zdá být dobře zvolena, konečný výsledek však zůstává do jisté míry za 

očekáváním. Defendetka sice upozorňuje hned zpočátku na úskalí spojené s vyhledáváním 

relevantních materiálů, ale relativně úzká pramenná základna celkový dojem z práce ovlivňuje. Je 

škoda, že se Šebelová k metodologickým otázkám o tom, jaké by bylo možné uplatnit další přístupy 

k problematice a jejímu uchopení dostane až v závěru. Biografická metoda, metoda chronologické 

sondy by práci prospěly, stejně tak větší pozornost k dobovému tisku, vzpomínkové literatuře a 

dalším ego-dokumentům.  

Práce je tak přes pozitivní náběhy především shrnutím historie čtyř „muzejních společností“ bez 

hlubší analýzy jejich činnosti, jejich složení a bez hlubší vzájemné komparace, např. personálních 

vazeb.  

Pozitivně lze naopak hodnotit skutečnost, že práce je prosta chyb, je psána kultivovaným jazykem.  

Přes formulované výtky práci k obhajobě rád doporučuji. 

 

 

 

Datum     7. 9. 2016                           Podpis vedoucího práce 

 

 

 


