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Posudek vedoucí práce 

Téma: 

Klára Kodetová si pro svou bakalářskou práci zvolila regionální téma, dějiny obce Kaznějov, 

která leží v okrese Plzeň-sever. Při tvorbě textu se mohla opírat o poměrně rozsáhlou 

regionální literaturu  mapující různé časové vrstvy  bohaté historie Kaznějova a jeho okolí. 

Autorka nabízenou možnost využila a svou práci z valné části na těchto předchozích studiích 

vystavěla. I když jde o dílo většinově kompilační, nelze pominout skutečnost, že autorka 

pracovala také s prameny, a to jak s prameny publikovanými, tak také s archivními fondy, jež 

přinesly nové dílčí poznatky a celkový obraz ději Kaznějova doplnily. 

Prameny a lietratura: 

Klára Kodetová prokázala, že má dobrý přehled o pramenech vztahujících se k  tématu, a 

také, že zná  a je schopná si vybírat relevantní literaturu. Seznam literatury je s ohledem na 

typ práce poměrně rozsáhlý a pokrývá značné množství autorů i témat. 

Zpracování: 

 Čtenář dostává do rukou ucelenou historii obce od středověkých počátků po vznik 

Československa. Autorčin výklad je jasný  a přehledný  a díky množství informací, jež pro 

dějiny obce existují, také i relativně podrobný. Nelze přehlédnout, že text nepokrývá 

jednotlivá dějinná období rovnoměrně; nejvíce pozornosti je věnováno středověku  a 

počátkům průmyslové revoluce. Tato disproporce však není velkou závadou, neboť 

vyzdvihuje nejvýznamnější etapy z historie studované lokality.  

Drobné připomínky mám k popisu listiny Inocence IV. z roku 1250 Zrušení vsi Kaznějov a 

založení stejnojmenného dvora není papežem potvrzeno, jak autorka píše (s.11), ale lze jej 

pouze dovodit ze skutečnosti, že dokument uvádí Kaznějov mezi grangiemi a nikoliv mezi 

vesnicemi. Obdobně opatrnější bych byla ve formulacích, jež se týkají přítomnosti řeholníků 

v kaznějovském dvoře.  Vzhledem k tomu, že se myšlenka konvršské práce na tomto dvoře 

opírá o  existenci tzv. refektáře, můžeme soudit, že konvrši žili na  grangii  přinejmenším v 



době , kdy tato budova vznikla. Jak dlouho se Kaznějov jako grangie udržel, však prameny 

nenaznačují. Ve 14. Století byla patrně kovršská práce již dávnou minulostí. 

Výhrady vznáším k poznámkovému aparátu, který by měl být proveden standardním 

způsobem, a to uvedením jména autora a názvu knihy (ve zkratce) i při opakovaných citacích. 

Autorka namísto toho při opakovaných citacích odkazuje na první poznámku, v níž byla 

dotyčná kniha citována. 

Celkově hodnotím bakalářskou práci Kláry Kodetové jako zdařilou, a to jak po obsahové, tak 

i po jazykové stránce. Doporučuji ji k obhajobě a navrhuji hodnotit stupněm výborně případně 

velmi dobře podle průběhu obhajoby. 
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