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BoLEvECKE RYBNÍKY A PoLEsÍ Y HISTORII

A HISTORICKE TRADICI
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jímž
Petr Haken si pro svou bakalďské práci'1:rbral téma na pomezí historie a etnograÍie,
fenoménu,
chce evidentně popularizovat místníhistorii a tradici uýznamného historického
představuje pro
kterým rybníkářství v Plzrú rozhodně je. Aktualizace regionální historie
t,iínatu pro l}P povxžu.ii
současný dějepis trend nanejqýš vb.odný. Z tohoto hlediska r1'běr
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zce\é předloŽené práce, cochazím
Pakliže hledám formulaci pro vystiŽení ústředního dojmu
koncepcí, neočekávanými detaily'
k lýrazu: Celek i3P nepřekvapuje sice např. neoblyklcu

je sou'l;orem skutečně solidním
rozsátr1ostí textu či vystupňovanou čtivostí,avšak

-

rozlrodně

ve smyslu všeclr naroků na odbornou historickou práci.

Poznámkoý aparát
Z hlediska formálního obsahuje práce všechny požadovanénáležitostitaké ilustrativní
je použit správně, pouŽita literatura a prameny jsou zvoleny účelně.oceňuji

S uspokojením konstatuji' že
obrazový materiál sestavený převáŽně z autorských fotografií.
gramatická pochybení (kromě dvou
předložená prace je jednou z nemnoha" v niŽ nenacházím
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3,/

chyb v interpunkci, které odkazuji do kategorie překlepů). Také z trlediska formálního
shledávám předlqŽenou BP vyrovnanou a chvályhodnou-

ť
otázl<a autorovi:

Je mi jasné, že cílem Vašípráce nebylo (a nemohlo zatím být)

zamyšlení nad didakticlcým využitímtóto lokality pro potřeby školníhodějepisu. Mohl
tlyste pro obhajobu však přece jen vymyslet jeden mctodic\ý příklad, jak by se dala
soustava boleveclcých rybníkůsmysluplně využítpro výuku dějepisu?
,'i

Bakalářské práce Petra Hakena je zdařilým završením vysokoškolského sfudia" proto
doporučuji k obhajobě s náwhem na hodnocení ještě výborné'

V Plzni 17.8.2012

PaedDr. I{elena Výshodská
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