
Klára KODETOVÁ, Dějiny obce Kaznějova do roku 1918

Katedra dějin a didaktiky dějepisu PedF UK v Praze, bakalářská práce

Praha, duben 2012, 64 str. textu, 7 str. obrazových příloh

posudek oponenta

    

     Autorka si zvolila výrazně regionalistické téma bakalářské práce – dějiny jedné z obcí

v oblasti Severního Plzeňska, které se snažila zachytit od prvních písemných zmínek až do 

vzniku Československé republiky. Text je členěn do čtyř hlavních, přehledně chronologicky 

rozdělených kapitol. Kratší kapitola pátá má spíše funkci supplementa věnovaného názvu 

obce a problematice zániku místní tvrze. Defendetka se velmi zevrubně věnovala zejména 

starším dějinám Kaznějova, přičemž  odpovídajícím způsobem využila editované i 

needitované písemné prameny. Dobře se orientuje jak v příslušných listinách, tak materiálech 

hospodářské a berní správy. V pasážích zabývajících se historií obce po polovině 19. století 

by bylo samozřejmě možné pramennou základnu dále výrazně rozšířit, avšak autorka primární 

prameny dosti úspěšně nahradila sekundární literaturou. Přesto bych pro kompaktnější 

vyznění studie možná považoval za vhodnější užší časové vymezení tématu (např. do zrušení 

kláštera v Plasích nebo do zrušení vrchnostenské správy).

Drobné výhrady: Zvolený systém odkazů na literaturu považuji za poněkud komplikovaný. 

Pro bezpečné určení citované práce je totiž v případě více děl téhož autora nutno vyhledat 

poznámku, v níž je poprvé citováno. Vzhledem k tomu, že úplné citace jsou uvedeny 

v závěrečném seznamu literatury, postačovala by v poznámkách o něco širší zkrácená citace 

(jméno a rok, případně jméno a název díla). U práce tohoto typu je velmi důležitý výběr 

mapové přílohy. Mapy Stabilního katastru byly sice vybrány velmi vhodně, ovšem při 

umístění čtyř mapových listů na jednu stránku je rozlišení zcela nedostatečné a mapy jsou jen

velmi omezeně využitelné.  

Shrnutí: Celkově považuji bakalářskou práci Kláry Kodetové za solidní pokus o postihnutí 

dějin jedné lokality ve velmi dlouhém časovém úseku. Vzhledem k tomu, že Kaznějov byl

povýšen na město až v roce 1997 a nemohl být tudíž již zařazen do příslušného druhého 

svazku „Měst a městeček v Čechách, na Moravě a ve Slezsku“ (K. Kuča, Praha 1997), možná 

by některé údaje z předložené práce mohly dokonce doplnit příslušné heslo v chystaných 

dodatcích této encyklopedie. 



Studie Kláry Kodetové rozsahem, stylem a odbornou úrovní nepochybně splňuje nároky 

kladené na práci bakalářskou. 

V případě úspěšné obhajoby ji lze hodnotit jako výbornou.   
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