
1 

 

 

 

Posudek vedoucího bakalářské práce 
 

Autor, název, místo, vedoucí práce, rok, rozsah práce: Jan Sumcov, Obec Doubravka v dobách 

spojení s městem Plzní, Praha, Jiří Pokorný, 2017, 77 s. 

 

 

 

                               

Hodnotící kritéria                                                            

 Splňuje splňuje 

z větší 

části 

splňuje 

z menší 

části 

nesplňuje 

Problematika a cíl práce jsou zformulovány a odpovídají 

zadání a názvu práce. 
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Metody využité autorem jsou adekvátní vzhledem k cíli práce a 

tématu. 
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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    
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Autor se rozhodl zpracovat dějiny obce Doubravka, obce, která sousedila s Plzní a na začátku 

minulého století se stala její součástí. Právě toto období, významné v dějinách Plzně, Plzeňska i celé 

země, se přitom stalo hlavním předmětem jeho zájmu. To autorovi umožnilo pohlížet perspektivou 

malé obce i na proces vytváření velkého moderního průmyslového centra. Autor se na svůj úkol 

připravil dobře, v Archivu města Plzně našel prameny, shromáždil i slušné množství regionální 

literatury a přehledně vylíčil správní i hospodářské souvislosti zapojení Doubravky do nového celku.   

Dějiny obce jsou žánrem, který je v historické (vlastivědné) literatuře poměrně dost obvyklý. Dá se 

říci, že autor dostál požadavkům na takovou práci dobře. Nemohu se ale zbavit dojmu, že by bylo 

lépe spíše zkrátit popisované období a zpracovávat danou problematiku z pohledu několika obcí, což 

by poskytlo příležitost k větší komparaci. To je ale otázka obecnějšího rázu. 

Práci J. Sumcova doporučuji k obhajobě.  
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