
Posudek vedoucí práce na bakalářskou práci Kristýny Fráterové 

„Činnost Bohumila Suchardy v Milovicích. Sonda do fungování místní správy 

meziválečného období“ 

 

Autorka si zvolila za téma sondu do meziválečného fungování obce Milovice za starostování 

Bohumila Suchardy (1882 – 1945), v souladu se zaměřením svého oboru studia. Autorka 

konzultovala práci, v posledních několika měsících pravidelně, byť ne vždy reagovala 

změnami na připomínky vedoucí práce. 

Práce má logické uspořádání, po kapitole o zdrojích se zaměřuje na obec Milovice v období 

mezi dvěma světovými válkami s akcentem na stopy Bohumila Suchardy jednak na postu 

poštmistra a jednak na postu starosty. Tato část, kde vysvětluje í typy písemností, vydávaných 

a přijímaných obecním úřadem v Milovicích, je rámována kapitolami z dějin obce – před a po 

Suchardovi. Tyto kapitoly jsou psány formou sond, zápisů na základě informací převážně 

z obecní kroniky, kde jsou postiženy nejvýznamnější mezníky v lokální historii obce.  

Za nejspornější považuji kapitolu o zdrojích a metodě, kde se autorka – bez citací z příslušné 

literatury – odvolává na jakousi „přímou“ metodu práce, jako podstatu svého přístupu při 

analýze historických pramenů. Je vidět, že autorka nemá patřičné teoretické znalosti, zřejmě i 

proto, že její obor nezahrnuje předměty, kde by v tomto byla patřičně do hloubky poučena. 

Archivní výzkum provedla, popsala, které fondy jsou a nejsou k dispozici. Z literatury, která 

je k tématu k dispozici, uvádí základní zdroje, příručky k dějinám obce, nepouští se do 

hlubšího bádání v lokální či obecnější historii daného období historii, např. v topografiích 

apod.  

Výzkumná část je stručná, přehledná, podložena příklady písemností, s nimiž místní instituce 

pracovaly za Suchardy, což považuji za největší přínos bakalářky. Vybrané zmínky z kroniky 

a dalších publikací o obci jsou předloženy na základě autorčina subjektivního výběru, což 

respektuji. Volí události, které obec někam posunuly, modernizovaly v dané době, nebo 

zasáhly do její sociální a demografické struktury. Někde části textu nenavazují, skáčou 

nelogicky od jedné události jinam, jako např. s. 10 kde zmiňuje školství a vzápětí buňku 

sociálně demokratické strany, ačkoli zmínku o škole mohla připojit ke kapitolce školství 

v obci, jemuž se věnuje samostatně. Jinde se informace v práci opakují /pošta: “klapák“ 

zmíněn takřka s totožným obsahem sdělení dvakrát apod./. 

Na stylu práce je vidět, že autorka nemá mnoho zkušeností s psaním takto dlouhých textů, 

jako je tomu u většiny prací tohoto typu, jsou tam stylistické neobratnosti, menší slovní 

zásoba, projevující se zejména na chudší škále používaných sloves. Nelze opominout ani 

tradiční gramatické chyby – shoda podmětu s přísudkem /s. 26 – záležitosti se týkali, s. 27  

příjmy…byli/, nebo čárky. 

Bakalářka splňuje formální požadavky na práci kladené, byť je z hlediska obsahu i rozsahu 

minimalistická, tj. na spodní hranici možností tématu.  

Práci doporučuji k obhajobě s hodnocením na stupni dobře. 
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