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Název diplomové práce:

Žrwosr.NsKÁ 
'P.LEčEN.TVA 

v MILE'.KU
Autorka diplomové práce: Bc. Lenka Buzková

Vedoucí diplomové práce: Mg.. Eva Mušková, Ph.D.

Lenka Buzková se ve své bakalářské práci zabývala problematikou cechů v Milevsku, její
práce diplomová věnující se situaci po zániku cechů tďy plynule navazuje na její předchozí
výzkum' Ikdyž byly cechy nahrazeny společensťvy,témaje vpodstatě stejné, pouze se děnípřesunulo do druhé poloviny l9. a první poloviny 20. století. Výhodou volby tohoto tématubylo, že heuristicky ani metodicky diplomantku nemohlo téměř nic překvapit, jelikož se
s případnými oříšky vypořádala již během svého bakalářského studia. Stejně jako tomu bylov případě milevských cechů, i k období po jejich zrušení se dochoval poměrně rczsáhlý
soubor archivních pramenů, které musela diplomantka pečlivě prostudovat' Přestože jsou tyto
archiválie mnohem lépe zachované a čitelné (ostatně ntktere jsou psány již napsacím stroji)'
odvedla diplomantka velký kus práce.

V první části své diplomové práce se autorka snažila analyzovat,proč došlo ke zrušení cechů
(do značné míty vycházelaze své bakalářské práce, kterou bohužel vůbec necituje), nastínila,jaký měla další vyvoj řemesla po zlomovém roce l859 a přiblížilačinnost obchodních grémií.
Následně již podrobně charakterizovala jednotlivá řemesla, která vMilevsku působila.
Výklad o jednotlivých řemeslech je system atický, ucelený, avšak poněkud trpí deskriptivním
charakterem' Autorka obsahově výěžila prameny' ale interpretace, porovnání jednotlivých
řemesel, natož komparace sjinými městy se již čtenář nedočká. Alespoň závěr mohl
obsahovat obecné shrnutí'

obsahově i formálně poměrně zdařilá práce bohužel trpí po jazykové stránce. Vysky,tuje se
zde velké množství překlepů, gramatických a zejménastylisticl;ých chyb.

Diplomovou práci Lenky Buzkové doporučuji k obhajobě s hodnocením velmi dobře.
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Autorka diplomové práce: Bc. Lenka Buzková
Vedoucí diplomové práce: Mg.. Eva Mušková, Ph.D.
Lenka Buzková se ve své bakalářské práci zab'foala problematikou cechů v Milevsku, jejípráce diplomová věnující se situaci po zániku cechů tjy plynule navazuje na jejípředchozívýzkum' I když byly cechy nah'azeÁy společensfv y, téÁale v podstatě stejné, pouze se děnípřesunulo do druhé poloviny 19. a první poloviny zo. stoleti. Výhodou volby tohoto tématubylo' že heuristicky ani metodi'ty oiplomuntku nemohlo téměř nic překvapit, jelikož ses případnými oříšky vypořádalajiž během svého bakalářského studia' Stejně jako tomu bylov případě milevských cechů' i k období po jejich zrušení se dochoval poměrně rozsáhlýsoubor archivních pramenů' které musela diplomantka peělivě prostudovat. Přestože jsou týo
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V první části své diplomové práce se autorka snažila analyzovat,proč došlo ke zrušení cechů(do značné míry vychá'ďa zě své bakalářské práce, kt".ou bohuŽel vůbec necituje), nastínila,jaký měla další vyvoj řemesla po zlomovém roce l859 a přibiížilačinnost obchodních grémií.Následně jiŽ podrobne charákt erizovala jednotlivá řemesla, která v Milevsku působila.Výklad o jednotlivých řemeslech je systematický, ucelený, avšak poněkud trpí deskriptivnímcharakterem' Autorka obsahově 
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