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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení) 

  Odpovídá 

schváleným 

tezím 

Odchyluje se od 

tezí, odchýlení je 

v práci 

zdůvodněné a je 

vhodné 

Odchyluje se od 

tezí, odchýlení je 

v práci 

zdůvodněné, ale 

není vhodné 

Odchyluje se od  

tezí, odchýlení není 

v práci zdůvodněné 

a není vhodné 

Neodpovídá 

schváleným 

tezím 

1.1 Cíl práce      

1.2 Technika práce      

1.3 Struktura práce      

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení vztahu tezí a práce, případně konkrétní popis hlavních výtek) 

      

 

2. HODNOCENÍ OBSAHU VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné) 

  Hodnocení známkou 

2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 2 

2.2 Schopnost kriticky vyhodnotit prostudovanou literaturu a aplikovat ji 3 

2.3 Úroveň zpracování materiálu, resp. zvládnutí techniky empirického výzkumu 2 

2.4 Schopnost sestavit a použít soubor metod přiměřený cíli 2 

2.5 Původnost práce, přínos práce k rozvoji oboru 3 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení obsahu výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  

 

Metodologie: 

Diplomantka pro sledování VÝVOJE OBSAHU rozčlenila období vydávání sborníku na 5 období (s. 37): 1957–

1966, 1967–1976, 1977–1986, 1987–1996, 1997–2006. Jde ovšem o čistě technické rozdělení na dekády – 

nemělo by být jako kritérium zvolena periodizace, která zohlední společenské pozadí? To se nepochybně muselo 

odrazit i v poměru témat, již byla věnována pozornost. Markantní je to zejména v periodě 1987–1996; celková 

čísla musí nutně vycházet jako zkreslená a málo vypovídající, období do r. 1990 je zde „kontaminováno“ 

polistopadovým vývojem a naopak. 

 

Za významný metodologický nedostatek považuji, že diplomantka nezohlednila postupné ZUŽOVÁNÍ 

TERITORÁLNÍHO ZÁBĚRU „Severní Moravy“. Od roku 2000 začaly Státní okresní archiv v Jeseníku a tamní 

Vlastivědné muzeum vydávat vlastivědný sborník "Jesenicko" (ten navíc navázal na Ročenku Vlastivědné 

muzejní společnosti vydávanou od roku 1994/95). Od roku 2004 (tady stále ve sledovaném časovém záběru 

diplomové práce) začal ve Velkých Losinách vycházet další "konkurenční" vlastivědný sborník "Podesní". 

Zahájení vydávání obou nových sborníků se evidentně promítlo do snížení nákladu "Severní Moravy" (viz graf s. 

58) a samozřejmě i v skladbě příspěvků (autorka sama přitom v pozn. 53 připomíná vznik okresu Jeseník; 1996). 



Dodávám, že sborník "Podesní" rozšířil svůj profil (velke vlastivědné tematiky) i o literární a jiné umělecké 

příspěvky. 

 

V práci vůbec chybí širší KONTEXT vydávání vlastivědných periodik ve sledovaném regionu; připomínám, že 

od poloviny 50. let vycházela řada těchto časopisů péčí okresních národních výborů (Opavsko, Vítkovsko, 

Bílovecko; Těšínsko); idea vydávání je přitom spjata s činností Slezského studijního ústavu, resp. SÚ ČSAV. Od 

roku 1975 do dneška vychází Vlastivědné listy Slezska a severní Moravy. Od roku 1995 začal v Olomouci 

vycházet (dvakrát ročně) sborník Střední Morava. 

 

Zpracované GRAFY jsou jistě užitečné, ale text k nim pouze reprodukuje to, co ukazují – diplomantka by měla 

komentář více zaměřit na analýzu zjištěných dat; srv. s. 37 a 38; s. 39 a 40; s. 40 a 41; s. 44 a 45; s. 53. Grafy 

věnované nákladu a vývoji ceny (s. 45, 47, 51 ad.) jsou vlastně samoúčelné.  

 

Analýza vývoje ceny (s. 42, 50): porovnání ceny sborníku s cenou chleba, sýra či kilogramem mouky je podle 

mého názoru nefunkční; mnohem zajímavější by bylo srovnaní s podobným sortimentem – např. denním tiskem, 

společenským magazínem, nebo knihou s vlastivědnou tematikou. 

 

Často se opakuje tvrzení, že „zájemce o (konkrétní problematiku) jistě zaujal článek“; navíc zájem čtenářů o 

témata nelze ověřit. 

 

Literatura: 

- poslání muzeí po roce 1948 je vyloženo velmi schematicky; doporučuji využít obecnější literaturu (J. Špét, Z. 

Stránský, J. Beneš). 

 

 

3. HODNOCENÍ KONEČNÉ PODOBY VÝSLEDNÉ PRÁCE 

Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 – 5 (výborné – velmi dobré – dobré – dostatečné – nedostatečné) 

  Hodnocení známkou 

3.1 Logičnost struktury práce, podloženost závěrů  3 

3.2 Zvládnutí terminologie oboru 3 

3.3 Funkčnost, úroveň, přiměřenost poznámkového aparátu 4 

3.4 Dodržení citační normy (pokud se v textu opakovaně objevují pasáže přejaté 

bez udání zdroje, hodnoťte stupněm 5. Pokud v textu zjistíte přejaté pasáže 

vydávané autorem neoprávněně za vlastní zjištění, nedoporučte práci 

k obhajobě a ve „zdůvodnění v případě nedoporučení“ navrhněte, aby 

s autorem/kou bylo zahájeno disciplinární řízení.)  

1 

3.5 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně porušována platná 

kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 5) 

3 

3.6 Oprávněnost a vhodnost příloh, grafická úprava 1 

 

KOMENTÁŘ (slovní hodnocení podoby výsledné práce, případně konkrétní popis hlavních výtek)  

 

Terminologie: 

- Typologie sborníků (s. 6): existují také periodické sborníky; z historiografické produkce lze upozornit např. na 

tradiční sborníky mikulovských symposií (různě tematicky zaměřené), nebo na sborník Ostrava (věnovaný 

dějinám města). 

 

- Místní či zemská vlastivěda (s. 7): autorka by měla využívat také pojmy topografie, resp. místopisy. Vývoj 

moravské topografické práce (zvl. pozn. 11) je však načrtnut velmi zkratkovitě; připomínám, že před Ř. Wolným 

vznikla již práce Schwoyova, od roku 1897 začala Moravská muzejní společnost v Brně vydávat zásadní projekt 

„Moravská vlastivěda“ (vychází dodnes), dále by jistě bylo třeba zmínit osobnost Ladislava Hosáka a jeho 

„Historický místopis země moravskoslezské“ (1938, další vyd. 1967). 

 

- Vlastivědná muzea (s. 9-10): tento termín zde není vysvětlen s ohledem na celkem komplikovaný vývoj muzejní 

sítě po roce 1945. Pojem „vlastivědná muzea“ se začal více využívat od roku 1960 s ohledem na správní reformu, 

kdy zanikly malé okresy, a nahradil v podstatě dřívější název „okresní muzea“, pokud v okrese existovala. 

Připomínám, že v roce 1960 došlo k zásadní změně akcentů v muzejní síti – dříve preferovaná krajská muzea 

nahradil důraz na regionální okresní muzea (rozloha krajů se zvětšila). Severomoravský kraj, jímž se diplomantka 

zabývá, byl přitom specifický: šlo o jediný kraj, v němž se tato koncepce uskutečnila do důsledku, tzn. v každém 



okrese působilo jedno muzeum. Tento kontext je důležitý i pro pochopení činnosti muzea v Šumperku jako 

vydavatele „Severní Moravy“. 

 

Přiměřenost a funkčnost poznámkového aparátu: 

- řada partií využívá pouze jeden zdroj, autorka k nim však přesto vytváří „poznámkový aparát“ – je řazeno 

několik identických poznámek za sebou, které v podstatě pouze zabírají místo, postrádají funkci (mohla by 

alespoň využít odkaz formou „Tamtéž.“). Zvláště v případě internetových zdrojů, kdy 1 citace má 3 řádky (viz 

např. pozn. 13-18; 19-23; 26-29; 49-55!!; 78-80) 

 

- pozn. 65: nedává smysl – patrně má být citováno z regionálních novin 

 

- texty a citace k pozn. 35 (s. 17) a k pozn. 73 (s. 28) pokládám za nadbytečné, s ohledem na téma práce 

nefunkční. Stejně jako pozn. 104, která vysvětluje, že roku 1989 je míněn pár komunistického režimu (!!). 

 

- s. 27, 51: citace Sbírky zákonů z internetu je nevhodná, jde o základní tištěný pramen 

 

- s. 42 (pozn. 87): citace cen zboží ze serveru „Neviditelný pes“ je zcela nevhodné; diplomantka měla pracovat se 

Statistickou ročenkou ČSR (ČSSR). 

 

Jazyková a stylistická úroveň: 

- s. 4: museum 

- s. 19: názvy zájmových kroužků malými písmeny 

- s. 23: okresního (malé "o") 

- s. 30: název kapitoly „Četnost vydávání“ – snad lépe „Periodicita“? 

- s. 31: formulace „…musí nutně přijít na řadu také praktická část“; „nebylo třeba dlouze přemýšlet“ (a další 

podobné řečnické obraty) 

- s. 37: 1997–2006 (nikoli 1977) 

- s. 65: „rozměry sborníku“ (!) – lépe „formát“ 

 

 

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE/KY (celkové hodnocení výsledné práce, její silné a slabé 

stránky, původnost tématu a závěrů apod.)  

Předložená diplomová práce přináší zajímavou analýzu obsahu a struktury vlastivědného sborníku „Severní 

Morava“ v letech 1957-2007. Diplomantce se ale bohužel nepodařilo téma pevněji ukotvit v historických 

souvislostech vydávání tohoto typu periodik ve sledovaném regionu (muzejní síť, poslání muzeí, další 

vlastivědné časopisy v regionu), pokusy o nastínění obecnějších společenských a politických souvislostí naopak 

vyznívají banálně (např. paušální tvrzení, že časopisy „věděním a názory ohrožovaly režim“ - s. 21.) 

 

Autorka se také nepokusila přiblížit osobnosti spjaté s vydáváním „Severní Moravy“; ředitel muzea v Zábřehu 

zde figuruje jako „důchodce, profesor St. Novotný“ (s. 19). Na s. 29 se dokonce spokojila s pouhým výčtem 

externích spolupracovníků redakce. Významný regionální historik a ředitel šumperského archivu František 

Spurný, který se mj. zasloužil o zpracování čarodějnických procesů z konce 17. století, zde pak paradoxně 

figuruje jako (kromě role vedoucího redakce) autor údajně politicky angažovaných statí! (s. 48, pozn. 102). 

 

Práce s primárním pramenem (texty sborníku) je poměrně slabá; diplomantka například doslova opsala redakční 

úvodník č. 1/1957 s krédem redakce o poslání periodika; paradoxně hned za tím se nachází podkapitola, která se 

zabývá tematickým záběrem časopisu (s. 23-24). 

 

Závěry práce jsou podle mého názoru předvídatelné. 

 

Závěrečný seznam literatury nerozlišuje odbornou literaturu a tištěné prameny (v tomto případě práce např. ze 

40. let). 

 

5. OTÁZKY NEBO NÁMĚTY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT(KA) MUSÍ VYJÁDŘIT: 

5.1 Proč diplomantka nezkoumala obsah sborníku v různých dobách s ohledem na vývoj expozic (a dílčích 

výstav) muzea v Šumperku? Podle mého názoru by se jistě dala nalézt souvislost: sborník by bylo možné 

vnímat jako formu propagace jednotlivých expozic okresního muzea + příležitostných výstav. Naznačuje 

to mj. i vývoj po roce 1989 (reklama ČEZ a studie o elektrifikaci regionu; s. 52). 

5.2 Diplomantka několikrát zmiňuje politický dozor či dohled místních stranických (státních) orgánů (mj. s. 



28-29); jak jej lze při vydávání sborníku konkrétně doložit? Studovala diplomantka písemnosti OV KSČ 

v Šumperku?  

5.3 Jak diplomantka v práci chápe "politicky orientované" články? Jsou to úvodníky k aktuálním tématům, 

nebo i studie s tematikou např. dělnického hnutí? 

5.4       

 

 

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA („kliknutím“ zakřížkujte vybrané hodnocení)  

  

výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nedoporučuji k obhajobě  
 

ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ 

------------------ 

 

 

Datum: ………………………                                                                Podpis: ………………………………..  

 

 

Hotový posudek vytiskněte, podepište, odevzdejte ve dvou kopiích a zašlete elektronicky na adresu katedry! 

 


