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1. CÍL PRÁCE (uveďte, do jaké míry byl naplněn): 
 
Přepracování a doplnění původní práce se zdařilo pouze částečně. Vzhledem k omezené časové dotaci nebylo 
možné pramennou základnu práce rozšířit o další tištěné tituly a ke slovu tak přišly především nové zdroje 
internetové. Ty byly ale vybrány vcelku vhodně, protože reprezentují oficiální weby organizací zabývajících se 
montánní problematikou v regionu a vychází povětšinou z existující odborné literatury. K zřejmé nápravě došlo 
také ve struktuře práce, která byla výrazně zpřehledněna. Zvolené separátní zpracování přírodních podmínek, 
dějin těžby a dějin města z práce především vyřadilo velkou část obsahově duplicitních pasáží. Pozitivně lze také 
hodnotit snahu studentky nahradit některé dlouhé přímé citace vlastními formulacemi. Bohužel některé 
nedostatky původní práce se nepodařilo ani na druhý pokus odstranit a v textu tak zůstaly četné nesrozumitelné a 
zavádějící formulace, překlepy, slohové a gramatické chyby a nekorektní citace. Hlavní vytčený cíl práce, tj. 
přinést přehled o aktuálním stavu zpracování dějin těžby drahých kovů na Stříbrsku a dějin města Stříbra, se 
snad přesto podařilo, byť s četnými výhradami, naplnit. 
 
2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, proporcionalita teoretické a vlastní práce, vhodnost                                    

příloh apod.): 
Studentce nelze upřít snahu zkorigovat původní práci do přijatelnějšího stavu. Přeformulování textu je znát 
zejména v úvodních pasážích, které se týkají geologických podmínek regionu a struktury horního revíru. 
Zpracování komplexních dějin těžby v rámci regionu a paralelně také dějin města sice nadále zůstává mimo 
odborné možnosti autorky, výsledný produkt ale již není tak tristní a při troše tolerance je akceptovatelný i jako 
bakalářská práce. 
 
3. FORMÁLNÍ ÚPRAVA (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, grafická úprava, 

přehlednost členění kapitol, kvalita tabulek, grafů a příloh apod.): 
 
Jazyková úprava práce je stále dosti slabá. Text provází četné gramatické chyby (psaní malých a velkých 
písmen, dodržování shody podmětu s přísudkem atd.) a chybná interpunkce. Autorčin sloh je značně krkolomný. 
Ne vždy je zřejmé, že autorka ví, o čem vlastně píše. 
str. 12 „Po mimořádných kvalitách minerálů pocházející ze stříbrného rudního revíru dosáhly minerály řady 
ocenění. Ty získaly na mezinárodních výstavách minerálů.“ 
str. 14 „V době husitských válek a za bojů Jiřího z Poděbrad bylo dolování v úpadku.“ 
str. 16 „O rozvoji městské infrastruktury v horizontu 13. století máme poměrně málo zmínek. Jednu z mála 
výjimek představuje doklad o prvním založení kláštera. V roce 1238 byl k městu vybudován první klášter 
minoritského řádu.“ 
str. 16 „V průběhu 14. století je doloženo také židovské osídlení. Byť po jeho počestnosti a jeho struktuře nejsou 
známy žádné skutečnosti.“ 
 
4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek apod.): 
 
Odevzdaná práce je stále dosti slabá. Studentce se sice podařilo částečně zpřehlednit a upravit text, stejně jako i 
rozšířit použité zdroje a obrazovou přílohu práce, bohužel se přitom ale nevyvarovala četných chyb, které tuto 
její snahu opětovně sráží. Je zřejmé, že původní text práce byl výrazně přepracován, ne vždy ale s náležitým 
výsledkem. 



5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 
A. V případě tzv. „Maltské listiny“ z roku 1183, která je první dochovanou písemnou zmínkou o těžbě stříbra 
v regionu, uvádíte na str. 15 v citaci č. 30 sekundární zdroj přejaté informace (Petr BARAN, Historický věstník 
stříbrska I., Český les 1995, s. 18.). V jaké české diplomatické edici je uveden přepis originálu této listiny a jak 
by měla vypadat správná citace tohoto dokumentu? 
B. Na str. 17 píšete, že „Karel IV. mu (myšleno městu Stříbru) udělil právo od umrtí.“ O jaký typ práva se jedná 
a jak se ve středověku uplatňovalo? 
 
6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 
 (výborně, velmi dobře, dobře, nedoporučuji k obhajobě): 
Práci doporučuji k obhajobě. V případě zvládnutí ústní části pak doporučuji její hodnocení známkou dobře. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datum: 7.8.2012                                                                                               Podpis:  
 
 
 
 
 
 
Pozn.: Při nedostatku místa použijte přiložený list. 
 


