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HODNCENÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 

PANÍ BC. BARBORY JANDOVÉ 
 

BEROUNSKO V LETECH 1945 - 1968 
 

V předvídatelně kvalitní diplomové práci autorka časově i obsahově navazuje na práci 

bakalářskou, ve které se zabývala dějinami „svého“ regionu v letech 1938 – 1945.  

Období druhé poloviny dvacátého století patří k relativně frekventovaným 

tématům,  nikoliv však v oblasti regionální historie. I proto lze jistě uvítat, že se paní 

Jandová ve své velmi poctivě sestavené práci pokusila zmapovat další část dějiny „svého“ 

regionu, do které se promítlo osvobození Československa, vyhnání a odsun 

československých Němců, komunistický převrat, kolektivizaci a další okupace. Jistě by 

stálo za úvahu zpracování období normalizace a možná ještě dál. Při důkladnosti a 

pečlivosti autorky by se však muselo jednat o novou studii: do té diplomové práce by se 

další časové období prostě nevešlo. 

S problémem jak zařadit lokální události do těch celostátních se autorka 

vypořádával již ve své bakalářské práci, kterou věnovala dějinám Berounska v letech 1938 

– 1945.  Také proto jsou tyto údaje v její diplomové práci vyvážené. To se týká i stručného 

přehledu dějů předchozích.  

Samotná práce je opřena o velké množství odborné literatury, četné archívní 

materiály, dobový tisk, jakož i jednu výstavu a svědectví dvou pamětníků. Získané 

poznatky tak tvoří velmi dobrý základ pro objektivní a podrobné zpracování dané 

problematiky. O pečlivosti, s níž diplomantka svoji práci sestavovala, svědčí i rozsáhlý 

poznámkový aparát a zejména bohaté přílohy, a to jak obrazové, tak „kombinované“. 

Z hlediska formálního práce odpovídá normám. Oceňuji rovněž literární úroveň 

studie, jakož i skutečnost, že se pisatelka se dokázala vyvarovat prohřešků proti české 

mluvnici. 

Diplomová práce paní Bc. Barbory Jandové navýsost splňuje požadavky kladené na 

tento typ kvalifikační práce, a proto ji doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit jako 

výbornou.  
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