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I. Formální kritéria                                                                                ano      zčásti      ne 

1. Problematika a cíl práce jsou zformulovány a odpovídají zadání 
a názvu práce. 

x   

2. Autor využívá relevantní prameny a literaturu x   

3. Metody využité autorem jsou adekvátní vzhledem k cíli práce a   
    tématu. 

x   

4. Struktura práce je vyvážená a logická. Autor nic podstatného neopomenul 

(zadání, obsah, úvod,  rozbor pramenů, pojednání, závěr, resumé v 
češtině a cizím jazyce, rozsah) 

x   

5. Závěr shrnuje dosažené poznatky.  
 

x   

 
Nejproblematičtější body v hodnocení okomentovat slovně: 
Diplomantka si zvolila těžce uchopitelné téma, které zatím nebylo v odborné regionální 
literatuře zpracováno a pro které není dochována pramenná základna. Přesto se jí povedlo 
vyhledat prakticky vše, co k dané problematice existuje. Pramenům i literatuře se diplomantka 
podrobně věnuje v úvodu své práce. Ke struktuře díla lze podotknout, že Příloha 2 (Projev 
poslance Karla Práška) mohla být zařazena až na samotný závěr práce. 
 
II. Obsahová kritéria 

1. Práce prokazuje porozumění autora problematice. x   

2. Opírá se o relevantní prameny a literaturu. x   

3. Adekvátním způsobem s nimi pracuje. x   

4. Zpracování vykazuje rysy originality a vlastního přínosu. x   

 
Slovní ohodnocení:  
Diplomantka vytvořila dílo, které v regionální produkci nesnese srovnání, neboť se jedná o 
úplně první pokus zachytit zánik obce Mladá v souvislosti se vznikem vojenského cvičiště a 
dělostřelecké střelnice. Pomineme-li pouhých několik stran v knihách Jana Řehounka a 
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autorského dua Vendulka Čapková a Petra Tatarová, je Andrea Šálová první, kdo toto téma 
zpracoval. Obdivuhodně se vypořádala s nedostatečnou pramennou základnou, jejíž absenci 
nahradila pečlivým studiem dobového tisku. Navíc se jí podařilo vyvrátit několik regionálních 
omylů a mýtů – kupř. prokázala nesprávnost po století tradovaných zvěstí o množství 
sebevražd, které měly provázet vznik cvičiště; diplomantka doložila jedinou, navíc u člověka 
duševně ne zcela zdravého. V daném regionu se také tradovalo, že vyvlastňovaní rolníci byli 
ze strany státu ošizeni, což diplomantka vyvrátila. Práce je originální a minimálně pro daný 
region více než přínosná. 
 
III. Jazyková kritéria 

1. Práce je prosta gramatických a stylistických chyb. x   

2. Práce je psána kultivovaným odborným jazykem za použití 
správné terminologie. 

x   

3. Student správně cituje. x   

4. Práci doplňují vhodné přílohy. x   

 
Slovní ohodnocení 
Autorka se vyznačuje vyzrálým odborným stylem, práce je psána kultivovaným spisovným 
jazykem. Dílo je navíc vhodně doplňováno obrazovými přílohami, v drtivé většině doposud 
nepublikovanými. 
 
IV. Celkové hodnocení (slovně) 
Práce Andrey Šálové je přínosným badatelským počinem, který v regionální produkci 
Mladoboleslavska nemá obdoby. 
 
V. Otázky k obhajobě. 
1) Jaký přínos by práci mohla přinést indikační skizza stabilního katastru? 
2) Lze pro toto téma využít informace z matričních knih? 
3) Jakým směrem je možné v bádání pokračovat? 
 
Navržená známka: výborně. 
Práci hodnotím jako vyhovující a doporučuji ji k obhajob ě.                     
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