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Hodnocení diplomové práce

slečny Aleny Navrátilové

oBDoBí PRVNí REPUBLIKY VE sTRAKoNlcícH

lpracování dějin obcí a měst patří k poměrně častým námětům klasifikačních prací.

Stejně často se bohužel stává, Že diplomant množství práce ijejí náročnost poněkud podcení.

V předložené diplomové práci se autorka pokusil o zpracovánídějin města Strakonice s důrazem

na prvnípolovinu dvacáté století' Nevynechává ani celkový pohled na dějiny obce, průmyslové a

historické a kulturní památky. Vlastnístudie je zaměřena především na oblast komunální politiky

jakožto rozhodujícímu faktoru meziválečných dějin města.

Samotná práce je opřena o dostatečné mnoŽství odborné literatury, regionální

vlastivědné publikace, archívní materiály a vydanou kroniku, která byla zřejmě nejdůleŽitějším

zdrojem předložené práce' Nelze určitě tvrdit, že veškeré zdroje informací byly beze zbytku

vyčerpány - otázkou často řešenou při konzultacích nebylo omezené mnoŽstvízdrojů, nýbrž kdy

přestat s heuristikou a získané materiály zpracovat a zapracovat do textu práce - zároveň je však

moŽné konstatovat, že získané poznatky tvoří poměrně solidní základ pro zpracování dané

problematiky.

Práce zahrnuje - včetně úvodu, závěru, cizojazyčného resumé, seznamu literatury a

pramenů a seznamu příloh (zejména obrazových) sedmdesát osm stran. Práce je členěna do

dvaceti čtyř kapitol, rozdělených do místy aŽ nadbytečné řady podkapitol. Výběr i zpracování

příloh vcelku vhodně doplňuje textovou část práce.

Po obsahové iformální stránce vzbuzuje studie jisté rozpaky. Místy působí poněkud

neorganicky, neboť dochází k překrývání časových a tematických okruhů. Mezi krátkým a ještě

kratšími podkapitolami pak mohu zaniknout i některé velmi zajímavé informace. o spěchu či

menší pečlivosti vypovídají i poměrně četné prohřešky proti české gramatice, stejně jako

relativně vysoká frekvence překlepů.
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Přesto se domnívám, že diplomová práce slečny Aleny Navrátilové splňuje požadavky

kladené na tento typ práce, a proto ji - i s ohledem na vynaložené úsilí a poctivý přístup -
doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit jijako velmi dobrou.

V Tlučné, 14. května 2016 Miroslav Breitfelder
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