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Posudek vedoucího diplomové práce 

Diplomová  práce  předložená  Bc.  Lucií  Fleissigovou  se  zabývá 

čtenářsky vděčným tématem historie obcí v dramatickém 20. století a to na 

příkladu místa,  jehož dějiny nebyly dosud v úplnosti  zpracovány. Práce 

sleduje vývoj Velkých Popovic v období od konce 19. století, kdy se jejím 

majitelem stal  František  svobodný pán Ringhoffer,  do událostí  těsně  po 

Sametové revoluci.

Autorka  se  svěřené  práce  ujala  velmi  svědomitě.  Využívá  nejen 

publikovaných zdrojů, ale také dosud nevydaných archivních pramenů a 

rozhovorů s pamětníkem. Samotná diplomová práce je rozčleněna do osmi 

kapitol  (doplněných  a  závěrem),  které  se  zabývají  různými  otázkami  z 

historie obce.

Po logické linii  lze celou studii  rozčlenit  do tří  celků.  První tvoří 

kapitoly 2. – 5. (Charakteristika obce Velké Popovice,  Velké Popovice do 

roku  1990  –  politické  dějiny  obce,  Obecní  záležitosti  Velkých  Popovic 

v letech 1900 – 1990 a  Hospodářská  situace  ve Velkých Popovicích od 

konce  19.  století  do  roku  1990)  představuje  podle  mého  názoru 

nejdůležitější a informačně nejobsáhlejší část diplomové práce. Na tomto 

místě je třeba vyzdvihnout snahu  diplomantky o zachycení celé otázky na 

základě  archivních  pramenů  (viz  podkapitola  Josef  Kabeláč  –  ruský 

legionář  z Velkých  Popovic).  To  se  jí  také  (s  jistými  limity)  podařilo. 

Některé pasáže by sice vyžadovaly detailnější rozbor, výsledná podoba je 



však více než dostatečná. 

Druhá část  práce se pak týká nejvýznamnějších památek v obci – 

kostela  Panny  Marie  Sněžné  a  budovy  Velkopopovického  pivovaru. 

Zatímco kapitola 6. (Kostel Panny Marie Sněžné) se zabývá jak dějinami 

objektu, tak jeho stavební historií, následující 7. kapitola (Pivovar Velké 

Popovice) se zabývá primárně dějinami firmy a stavebnímu vývoji objektu 

je věnováno jen několik okrajových informací, což je škoda. 

Třetí a závěrečnou část studie představují kapitoly 8. (Školství) a 9. 

(Činnost spolků a nadací do roku 1990). V případě kapitoly č. 8 by bylo 

vhodné  rozšířit  podkapitoly  Vzdělávání  za  první  republiky,  Výuka  za 

protektorátu a Školství  po roce 1945 také podrobnějšími  informacemi o 

osnovách, případně o specifikách výuky ve sledovaných obdobích, ovšem 

vzhledem k zaměření práce (dějiny obce) absencí těchto informací kvalita 

studie příliš neutrpěla. 

Nedostatkem  práce  je  absence  informací  o  dostupné  a  využité 

literatuře a pramenech, které nejsou součástí úvodu ani závěru. Závěrem je 

možné konstatovat, že i přes uvedené připomínky považuji práci Bc. Lucie 

Fleissigové za zdařilou a doporučuji ji hodnotit stupněm:

velmi dobře. 
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