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Celkové hodnocení (slovně) 

 

 

      

     Jan Sumcov si vybral téma z dějin svého bydliště, plzeňské městské části Doubravka (do roku 

1924 samostatné obce). Ke středověkým dějinám vsi Doubravky si jen na okraj dovoluji poznamenat, 

že vůbec není jisté, že kostel Panny Marie, který v jakémsi Kostelci podle Pulkavovy kroniky údajně 

vystavěl pro benediktiny sv. Vojtěch, je totožný s místním farním kostelem sv. Jiří. Respektuji 

ovšem, že nejstarší dějiny Doubravky nejsou pro předloženou práci klíčové a že se autor při jejich 

rekapitulaci spokojil s využitím sekundární literatury (tedy jeho slovy "nezabředával do detailů", viz 

str. 10). Jádrem bakalářské práce je až období od konce 19. století přibližně do poloviny 20. století, 

při jehož studiu autor dosti hojně a poměrně zručně využil četné primární prameny z Archivu města 

Plzně (od str. 17). Bakalářskou práci doplňuje překvapivě střídmá příloha (pouze mapová). Poněkud 

postrádám fotografickou dokumentaci proměny Doubravky ze samostatné obce v součást "Velké 

Plzně". Předložený text je celkově přehledný a čtivý. Autor prokázal schopnost práce s primárními 

prameny i znalost regionální odborné literatury. Požadavky na bakalářskou práci předložená studie 

splňuje. Rád ji doporučuji k obhajobě. 
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