
Oponentský posudek na bakalářskou práci Kristýny Fráterové: 

Činnost Bohumila Suchardy v Milovicích. Sonda do fungování místní správy 

meziválečného období. 

 

Předložená bakalářská práce se věnuje místní správě na příkladu středočeských 

Milovic. Jedná se o téma v poslední době relativně populární, které ale stále poskytuje prostor 

pro nové poznání, jež by svým významem mohlo přesáhnout hranice konkrétní obce. Bohužel 

nutno konstatovat, že tuto šanci práce kol. Fráterové nevyužila. 

Autorčiným záměrem bylo zřejmě soustředit se na osobnost dlouholetého milovického 

starosty a poštmistra Bohumila Suchardy. Proto do své práce zahrnula jak samosprávu, tak i 

činnost pošty, kde jmenovaný působil. Pozitivní zmínku si zaslouží skutečnost, že v práci jsou 

využity archivní prameny, které autorka evidentně prostudovala. Oceňuji i pokus seznámit 

čtenáře s ukázkami jednotlivých úředních dokumentů, které vycházely z činnosti obecního 

úřadu v Milovicích. Správná je také snaha začlenit zkoumané období do širšího kontextu a 

povšimnout si období před nástupem Bohumila Suchardy a po jeho smrti v roce 1945. 

Jádro práce, kterým by měl být (alespoň podle názvu) popis vývoje obce 

v meziválečném období, bohužel přináší informace zcela nahodilé, nesourodé a roztříštěné.  

Obávám se, že na jejich základě si čtenář nebude schopen činit představu o tom, co se v obci 

odehrávalo. Místy na sebe části textu ani logicky nenavazují a vzniká dojem, jako by autorka 

jednoduše psala o tom, na co si zrovna vzpomněla. Nikde v textu práce, která chce být 

„sondou do místní správy“, nenajdeme například informace o tom, jak v Milovicích dopadly 

obecní volby, jaké strany a jak silně byly zastoupeny v obecním zastupitelstvu, jací další lidé 

v čele obce působili. Naproti tomu zbytečně velká pozornost je upřena na obecnou organizaci 

samosprávy a její předpisy, přičemž zde podle mého názoru stačilo jen stručně odkázat na 

příslušnou literaturu. Řada konstatování se opakuje, například dvakrát je zmíněno, že po 

zatčení B. Suchardy byl vládním komisařem jmenován F. Jareš. Jestliže autorka v závěru 

práce píše, že jejím cílem bylo „seznámit čtenáře s Bohumilem Suchardou, který byl 

významnou osobností v obci Milovice…“, působí poněkud překvapivě zjištění, že této 

významné osobnosti jsou věnovány pouhé dvě a půl strany. 

V práci se kromě toho vyskytuje množství nepřesných, zavádějících či přímo 

nesprávných tvrzení. Jen pro ilustraci z nich lze vybrat několik následujících: první sčítání 

v Milovicích neproběhlo v roce 1922 (s. 9); sotva se někdo mohl hlásit k Československé 

evangelické církvi (tamtéž); není jasné, jaká osmiletá střední škola vznikla v Milovicích 

v roce 1953. Místy pokulhává také autorčina práce se zdroji. Například není zřejmé, odkud 



čerpala statistická data o obci uvedená na straně 8 a hlavně pro jaké období tato data platí. 

K poznámkám č. 100 na s. 23 a č.104 na s. 24 nutno podotknout, že Bursík a Kohout nebyli 

autoři citované statistické příručky, jak se autorka zřejmě domnívá, ale nakladatelé. 

Výraznou slabinou práce je také jazyk. Kromě mnoha gramatických chyb (vzhledem 

k nim je poněkud paradoxní, že autorka kriticky hodnotí pravopisnou úroveň uváděných 

zápisů ze schůzí obecní rady) je text zatížen také řadou stylisticky velmi neobratných 

formulací typu „…Němci hned po příchodu do tábora začali migrovat vojenský materiál do 

Německa…“. 

Po pečlivém zvážení všech kladů i nedostatků práce doporučuji ji, navzdory četným 

výtkám, k obhajobě. Doporučuji hodnotit ji stupněm dobře. 
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