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Posudek vedoucího diplomové práce 
 

Autor, název, místo, vedoucí práce, rok, rozsah práce: Martin Kopeček, JZD Chelčice – příklad 

úspěšného JZD období „normalizace“?, PedF UK Praha, 2016, s., vedoucí Jiří Pokorný.   

 

 

                               

Hodnotící kritéria                                                            
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nesplňuje 

Problematika a cíl práce jsou zformulovány a odpovídají 

zadání a názvu práce. 

X    

Metody využité autorem jsou adekvátní vzhledem k cíli práce a 

tématu. 

X    

Autor se opírá o relevantní prameny a literaturu.  X   

Struktura práce je vyvážená a logická.  X   

Zpracování vykazuje rysy originality a vlastního přínosu. X    

Práce je prosta gramatických a stylistických chyb. X    

Práce je psána kultivovaným odborným jazykem za použití 

správné terminologie. 

X    

Autor správně cituje. X    

Autor nic podstatného neopomenul (obsah, úvod, závěr, seznam 

pramenů použité literatury, anotace v češtině a cizím jazyce, 

rozsah odpovídá zadání). 

X    
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Celkové hodnocení (slovně) 

Autor diplomové práce se zabývá významnou otázkou našich nedávných dějin, která byla dlouho 

opomíjena. Na rozdíl od dosavadních (většinou starších) prací, zabývajících se především otázkami 

kolektivizace, přináší mnoho nových informací, týkajících se dalšího vývoje – až do konce 

komunistického režimu. Autor sleduje v prvé řadě ekonomickou problematiku, zejména otázku 

přidružené výroby. Upozorňuje ale také na politické souvislosti vývoje, zosobněné v postavě 

předsedy JZD Chelčice Václava Tůmy. Jeho postavení a zápas, který se kolem něho rozvinul na 

počátku normalizace, naznačuje i vztahy mezi jednotlivými stranickými a hospodářskými orgány na 

okresní a krajské úrovni, roli různých individuálních kontaktů a sdělovacích prostředků. Tím se práce 

posunuje i do oblasti dějin politiky a mediálních studií.  

Celkově považuji práci v některých případech možná až příliš stručnou (vyplatilo by se např. rozvést 

některá témata, např. otázku kontaktů nového vedení JZD či dalších osudů odvolaného předsedy, 

není jasné, zda autor se pokusil o rozhovor s pamětníky), ale celkově za zdařilou. Umožňuje totiž 

určitý pohled do ekonomiky českého socialistického zemědělství a jeho váhy v systému. 

  

 

15. ledna 2016      Jiří Pokorný 
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