
 

 

Posudek oponenta bakalářské diplomové práce 
 

Autor, název, místo, rok, rozsah práce, vedoucí práce:  

 

Michaela VITKOVÁ, František Otta (1848–1939), osobnost Rakovníka na přelomu 19. a 20. století 

(Praha, 2015, 77 stran, prof. PhDr. Jiří Pokorný, CSc.) 

 

                               

Hodnotící kritéria                                                            

 splňuje splňuje 

z větší 

části 

splňuje 

z menší 

části 

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) 

Posuzovaná práce svým rozsahem i kvalitou zpracování vyhovuje a může být přijata jako práce 

bakalářská. Autorka v ní prokázala schopnost soustavně a na patřičné úrovni pojednat o 

problematice, která je nejen historicky podnětná, ale i čtenářsky zajímavá. Na životním příběhu 

výrazné osobnosti Rakovnicka autorka zdařile mapuje kus historie svého rodného kraje a poskytuje 

dobrý doklad tomu, že nejen politické, ale též i hospodářské a sociální dějiny mají své místo v 

historii. Předkládaný text jistě skýtá možnosti dalšího tříbení a dopracování, aby v podobě poutavé 

studie mohl být případně otištěn např. v regionálním odborném tisku. Vzhledem k významu Františka 

Otty (i k pomalu mizejícímu historickému povědomí o něm – viz autorčin dotazníkový průzkum) by 

se jednalo o záslužný čin. Oceňuji autorčinu práci s primárními prameny především v SOkA 

Rakovník.  

 

K výše uvedenému hodnocení však považuji za nutné doplnit několik následujících postřehů: 

 

1) Doporučuji v případné další práci s textem zahrnout i sekundární literaturu obecné povahy (např. 

Jana GERŠLOVÁ – Milan SEKANINA, Lexikon našich hospodářských dějin, 2003 – zde heslo 

věnované Františku Ottovi včetně fotografie německé mutace reklamního plakátu – případně 

nahlédnout do rozsáhlé práce Václav PRŮCHA a kol. Hospodářské a sociální dějiny Československa 

1918–1992, 2004 a 2009). 

2) K rakovnickému kulturnímu dění existuje publikace Luboš SMITKA, Rakovnické pomníky v lesku 

a bídě, 2008. Zde několik drobných zmínek i o Františku Ottovi a dalších relevantních osobnostech. 

3) Zjednodušený rodokmen Františka Otty by bylo dobré pro ilustraci zařadit do příloh jako schéma. 

4) Text obsahuje pravopisné chyby, byť v nijak dramatické míře (vzhledem k rozsahu). Před 

případným dalším využitím textu je nutná jazyková korektura.  

5) Z dalších pramenných možností se nabízí prozkoumat Všeodborový archiv ČMKOS. Ve fondu 

závodních časopisů by měla být k dispozici i rakovnická továrna. Není vyloučeno, že po druhé 

světové válce zde vyšly vzpomínkové články letitých zaměstnanců. 

6) Je možné, že firma Procter&Gamble (coby nástupce Rakony) vlastní některé archivní materiály 

příslušné ke zkoumanému tématu.   
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