
 

 

Posudek oponenta bakalářské práce 
 

David Kubát, Chomutov v době Jiřího Popela z Lobkovic, Praha 2017, 67 str., vedoucí práce: prof. 

PhDr. Vít Vlnas, Ph.D. 

 

                               

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) 

 

 

     David Kubát si vybral téma převážně regionálně zaměřené a úzce časově vymezené: dějiny města 

Chomutov za vlády jeho poslední šlechtické vrchnosti. Prokázal přitom výbornou znalost regionální 

odborné literatury a schopnost práce s několika velmi vhodně zvolenými dobovými prameny. Jeho 

studie je logicky strukturovaná a celkově čtivá. Lze ji považovat za zajímavý příspěvek zejména k 

náboženským a hospodářským dějinám počátku doby rudolfinské. Jen na okraj si ovšem dovoluji 

poznamenat, že jezuité nejsou mniši (str. 18), a přimlouvám se mimo jiné za překládání termínů typu 

"concionator" (str. 19). 

 

   Největší slabinou práce je nedostatečná vybavenost některých dlouhých pasáží textu odkazy na 

použitou literaturu a prameny. U bibliografických odkazů navíc často schází uvedení příslušných 

stránek. Vzhledem k zaměření práce je poněkud překvapivé nezařazení ilustrační přílohy. Čtenář by 

ocenil přinejmenším plán Chomutova, případně rodokmen Lobkoviců. Práci by bylo rovněž vhodné 

doplnit o standardní  kapitolu věnovanou rozboru pramenů a literatury.    

   

     Přes výše uvedené připomínky považuji bakalářskou práci Davida Kubáta za poměrně zdařilou a 

rád ji doporučuji k obhajobě.  

 

      

  

 

 

 

 

 

 

 

Datum:  22. V. 2017                         Podpis oponenta bakalářské práce: Mgr. Dušan Foltýn 

  

 

 

 

 

 

 


