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Bc. Barbora Jandová si pro svou diplomovou práci vybrala téma z místní regionální historie 

se zaměřením na moderní dějiny. Rozměr osobního zájmu autorky v DP představuje odborné 

zaměření na město Beroun a celý region v kontextu problematického pováleného období, 

dobu mládí autorčiných prarodičů. Pro absolventskou práci magisterského programu  

s humanitním zaměřením je téma zvoleno vhodně a účelně.  

 

Z hlediska obsahového představuje práce Báry Jandové velmi zdařilý celek. Autorka 

prokázala svůj hluboký odborný zájem a osobní zaujetí již v bakalářské práci, v němž 

představila Berounsko na pozadí válečných dějin. Diplomová práce je předkládána coby 

logické pokračování této snahy shrnout moderní dějiny regionu, pro něž, jak uvádí autorka, 

nebyla dosud publikována souborná studie. Z hlediska oborového didaktika musím vyjádřit 

částečné zklamání nad skutečností, že se Bára Jandová rozhodla nedoplňovat výborně 

zpracované téma didaktickými aplikacemi, které by mě velmi potěšily a kromě jiného by jí 

jistě pomohly v plánované pedagogické profesi. Odbornou úroveň předkládaného textu tento 

můj lítostivý pocit však nikterak nesnižuje. Předložená absolventská práce představuje 

solidní, spolehlivou, přehlednou a v neposlední řad i čtivou historickou studii, která dokládá 

výbornou autorskou přípravu, výběr a interpretaci informačních zdrojů a schopnost působivé 

syntézy. Diplomová práce Bc. Barbory Jandové je velmi solidní.  

 

Z hlediska formálního obsahuje práce všechny požadované náležitosti. Použitá literatura  

a prameny, včetně orálních zdrojů, představují chvályhodný a přesvědčivý seznam. DP 

obsahuje řadu kvalitních a účelných příloh, ikonický text velmi vhodně dokumentuje text 

psaný. Autorský jazyk Báry Jandové odpovídá nárokům na odborný styl a zároveň, jak jsem 

již uváděla, na očekávanou čtivost.  

  

Otázka autorce: Ve své práci citujete pamětníky, kteří vzpomínají na ruské a bulharské 

okupační vojáky v šedesátém osmém roce. Zajímalo by mě, zda se v chování vojáků 

různých národností daly vysledovat nějaké rozdíly. Písemné zdroje by nic takového asi 

nezaznamenaly, avšak s ohledem na očité svědky, které citujete,  by odpověď mohla 

existovat.     

 

Diplomová práce Bc. Barbory Jandové je kvalitním završením vysokoškolského studia, 

proto ji doporučuji k obhajobě s návrhem na hodnocení výborné 
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