číslo ve spisu: ………

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
KATOLICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA
THÁKUROVA 3, 160 00 PRAHA 6

Katedra/Ústav:

Ústav dějin křesťanského umění

Posudek vedoucího/vedoucí diplomové práce
jméno vedoucího/vedoucí

Autor/autorka práce:
Studijní program/obor:
Název práce:
Vedoucí práce:
Rozsah práce:

prof. Zdeněk Beneš

Kateřina Kušiaková
Historické vědy, Dějiny evropské kultury
Historie textilní továrny "Bedřich Reich" v České Skalici
prof. Zdeněk Beneš
134 811 znaků vč. mezer

A. Formální a jazyková kritéria

Práce odpovídá rozsahovým podmínkám
Práce má odpovídající jazykovou úroveň (pravopis,
stylistika)
Formální zpracování práce (celková struktura a její
logičnost)
Dodržení stanovených zásad citačních pravidel;
formální jednota poznámkového a kritického aparátu
Zpracování příloh
Celková typografická úprava

Nesplňuje

splňuje s
výhradami

splňuje
s drobnými
připomínkami

Kritéria hodnocení

splňuje bez
výhrad

1. Kritické zhodnocení

B. Obsahová kritéria
Práce jasně formuluje své cíle a metodiku jejich
dosažení
Práce stanovených cílů dosahuje
Práce kriticky pracuje s primárními prameny i
sekundární literaturou
Autorovy/autorčiny soudy a hodnocení jsou
argumentačně podloženy
Autor/ka umí pracovat s odbornou terminologií a
využívá jí
V práci jsou jasně vyjádřeny dosažené cíle

C. Celkový přínos práce
Tuto část je vhodné rozvést v bodě 5.

ano

ne

ano

ne

Práce je kompilační prací
Práce se zabývá dosud nezpracovaným tématem
Práce přináší nové poznatky
Práce navrhuje nové metodické přístupy
Práce má metodologický/teologický přínos

D. Průběh zpracovávání práce

Autor/ka pravidelně konzultovala s vedoucím práce

Autor/ka přicházela se samostatnými tvůrčími podněty

Celkové hodnocení práce
(stručná charakteristika (v případě potřeby je možné užít zvláštní přílohy)

Práce je analyticko-syntetizují monografií jedné textilní továrny (tkalcovny) v Podrkonoší,
konkrétně v České Skalici. Je založena na bohatém archivním materiálu - SOA Náchod a
SOA Zámrsk, využívá i vzpomínek pmaětníků. Historii samotné továrny zařazuje nejen do
dějin politickými okolnostmi měnícího se postavení a organizačního začlenění, možností
technického a obchodního vývoje samotné (původně) Reichovy továrny v době od jejího
založení až po její restituci r. 1993 a změnu podnikatelského zaměření vlastně nově založené
firmy, ale také širších technických a technologických, stejně jako sociokulturních podmínek a
kontextů jejího působení. Tématicky tak práce spadá jako do dějin českého podnikání, tak
dějin regionálních. Je organicky propojeným celkem, nepostrádajícím etické hodnocení
dějinného vývoje.

3. Otázky a náměty práce k diskuzi při obhajobě
1.V čem autorka práce vidí tragédii židovských podnikatelů přeživších holocaust v letech
1945 - 1948?

Doporučení práce k obhajobě

doporučuji

Návrh doporučení k obhajobě: doporučuji, nedoporučuji
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