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Hodnocení bakalářské práce slečny Kristýny Míkové

POLITICKÝ pnocns V 50. LETECH v SUŠICI

Téma - prozatim bohužel poměrně neobvyklé _, které si autorka pro svoji bakalářskou

práci zvo1ila, bezpoclryby náleŽí k těm nejdramatičtějším v novodobých českoslovetrskýclr

dějinách. Nástup komunistů k moci, jenž vyvrcholil pučem v únoru 1948, měl drarnatické

pokračování v totální změně Československé republiky v sovětskou kolonii. Týo změny,jejichŽ

nejvýraznější a obzvláště odpudivou stránku představují politické procesy se ani zda|eka

neodehrávaly toliko na centrální úrovni, nýbrž v rozličných podobách v jednotlivých oblastech

telrdejší Československé republiky' A právě na regionální úrovni nejsou tyto významné r"rdálosti

často ani zdokumentovány, natoŽ odborně zpracovány. I ztohoto hlediska je práce slečny

Míkové zajímavá a přínosná. Autorka se v ní opírá o odbornou literaturu, prameny archívní

povahy i o místní dobový tisk.

Předkládaná bakalářská práce zahrnuje včetně úvodu, závěru, seznamu literatury a

pramenů a resumé 57 stran a je členěna do sedmnácti kapitol. Zák|ad práce představují kapitoly

věnované sušickému politickému procesu' Problém nutnosti vysvětlit obecněji některé události a

dát je do souvislostí s procesy probíhajícími v komunizovaném Československu se pisatelka

pokusila vyřešit tradičně, a sice předsunutím celého problému před badatelskou část práce. Zde

stojí za zmínku například zachyceni komunistické legislativy reglementující politické procesy,

stejně jako jejich ideologické zdůvodnění či rozčlenění a charakteristiku' Za největší přínos

předložené práce pokládám rozbor soudních spisů jednotlivých obžalovaných' Zajímavé je i

poměrně podrobné zpracování rehabilitací, včetně jejiclr tristních výsledů' Pro případné další

zpracování by bylo vhodné materiál nejen popsat, ale i analyzovat.

Podrobný a rozsáh|ý poznámkový aparát (celkem 196 poznámek) rovněž svědčí

o důkladnosti, s jakou by|a práce sestavována. Kromě několika prohřešků proti české syntaxi se

autorce podařilo respektovat pravidla českého pravopisu a v1varovala se i chyb stylistických'

Bakalářskou práci
jako výbornou.

slečny Kristýny Míkové doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit ji

V Kraslicích, 10. května 2014
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