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Posudek vedoucí diplomové práce 

Z hlediska formálního diplomantka předkládá práci se zřetelně a obsahově funkčně 

formulovaným cílem. Za cíl si klade postihnout pro oblast, která má významná hospodářská i 

kulturní specifika nejvýznamnější změny, které přineslo 19. a 20. století a v návaznosti na 

nich sledovat proměnu způsobu života v místních obcích.  

Diplomantka vhodně používá odbornou terminologii, na základě charakteristických 

rysů vymezila výstižně oblast svého zájmu, zvolila míru detailnosti popisu a logicky 

strukturovala výklad.  Dokázala identifikovat významné informace a propojit je do 

významných souvislostí tak, aby vystihla specifika oblasti a zároveň je zasadila do 

významných souvislostí politických událostí a jejich hospodářských a kulturních důsledků. 

Diplomantka pracovala s prameny, regionální i tematicky odbornou literaturou. V práci jsou 

správně dokládaná odborná sdělení odkazy a citacemi a zřetelně odděleny převzaté a vlastní 

myšlenky. Pro lepší využití vybavila práci také vysvětlivkami.  

Vysoce hodnotím historickou kapitolu Proměny způsobu obživy, která je zpracována 

na základě sociologické a historické literatury. Diplomantka zde vybírala relevantní 

informace, kriticky posuzovala a výsledně vytvořila plastický obraz období, které je pro 

porozumění současnosti klíčové.  V návaznosti na historickou kapitolu se autorka se 

podrobně věnuje různým projevům lidové kultury od lidových zvyků a obyčejů, přes lidové 

kroje po lidovou architekturu a poukazuje zde jak na jedinečnost oblasti, tak u některých 

současných charakteristik vysvětluje jejich původ a další vývoj. Práci vhodně dokumentuje 

dostatkem příkladů a ukázek.  

Práci hodnotím jako velmi přínosnou jak pro výuku regionálních témat, tak pro 

porozumění proměn života lidí od tradiční po moderní společnost. 

 

 



Diplomantka naplnila stanovené cíle, v závěru shrnuje práci jako celek, reflektuje její 

obsah a sama svou práci hodnotí. Práci doporučuji k obhajobě. 

Otázky k obhajobě: 

1. Naznačte způsob využití práce v rámci výchovy k občanství na základní škole a v rámci 

základů společenských věd na střední škole 

 

V Praze dne 25.8. 2014     ing. Michaela Dvořáková Ph.D. 


