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Celkové hodnocení (slovně) 

 

Filip Brus si za téma své bakalářské práce zvolil dějiny Dobré Vody u Jablonce nad Nisou, a to ve 

dvacátém století. Domnívám se, že záměr zmapovat historii této osady se mu podařilo naplnit a jeho 

práce tak představuje mikrohistorickou sondu zvoleného místa. 

 

Práce je rozdělena do pěti částí – vedle úvodu a závěru tvoří práci kapitola věnovaná vývoji 

obyvatelstva a spolkového života v Dobré Vodě, dále část zabývající se vlastní historií této osady a 

posléze kapitola, která popisuje významná místa a stavby v této obci. Zároveň nechybí ani pasáž o 

historických osobnostech žijících v Dobré Vodě, které reprezentují bratři Prémové. Strukturu práce 

považuji za vyváženou a logickou.  

Obec, kterou si Filip Brus zvolil za předmět svého bádání, byla (stejně jako prakticky celý 

severočeský region) postižena odsunem německého obyvatelstva po druhé světové válce, což se 

samozřejmě promítlo i do pramenné základny pro výzkum dějin Dobré Vody. Oceňuji, jak se Filip 

Brus s tímto problémem vyrovnal – při psaní práce vycházel nejen z archivních pramenů uložených ve 

Státním oblastním archivu v Litoměřicích a Státním okresním archivu v Jablonci nad Nisou, ale i 

z dobových novinových článků a v neposlední řadě i z rozhovorů s pamětníky. Výsledkem je plastický 

obraz dějin malé obce ve víru dvacátého století, který dokonce nepostrádá ani prvky humoru. Autor 

popisuje jak demografický vývoj obce, tak i proměny jejího politického a společenského vývoje. 

Práce je psána čtivým jazykem bez většího výskytu gramatických chyb a její rozsah podstatně 

překračuje požadavky kladené na bakalářskou práci. Text Filipa Bruse tak dle mého názoru 

představuje významný příspěvek k dějinám severočeského regionu.  

 

Domnívám se, že práce Filipa Bruse splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci a doporučuji ji 

k obhajobě.   

 

 

 

Datum                                 Podpis vedoucího práce 

 

Praha, 21. května 2018       PhDr. Petr Koura, Ph.D. 


