
Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta, Katedra dějin a didaktiky dějepisu 

Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1 
 

Posudek vedoucího bakalářské práce 

 

Autor, název, místo, rok, rozsah práce, vedoucí práce: Václav Kadlec, Konec 2. světové války na 

Příbramsku, Praha PedF UK, 2018, 72 s., Jiří Pokorný 

 

                               

Hodnotící kritéria                                                            

 splňuje splňuje 

z větší 

části 

splňuje 

z menší 

části 

nesplňuje 

Problematika a cíl práce jsou zformulovány a odpovídají zadání a 

názvu práce. 
X    

Metody využité autorem jsou adekvátní vzhledem k cíli práce a 

tématu. 
 X    

Autor se opírá o relevantní prameny a literaturu.  X    

Struktura práce je vyvážená a logická.  X    

Zpracování vykazuje rysy originality a vlastního přínosu.   X   

Práce je prosta gramatických a stylistických chyb.  X    

Práce je psána kultivovaným odborným jazykem za použití 

správné terminologie. 
 X    

Autor správně cituje. X     

Autor nic podstatného neopomenul (obsah, úvod, závěr, seznam 

pramenů použité literatury, anotace v češtině a cizím jazyce, rozsah 

odpovídá zadání). 

X     

Autor pravidelně konzultoval s vedoucím práce    X  

 

Celkové hodnocení (slovně) 
Téma, zpracované V. Kadlecem, není nové – historie posledních dnů války v určitém regionu patří 

mezi stabilní, osvědčené náměty zasloužilých historiků i začínajících badatelů. Region, který si autor 

vybral, má ovšem určité zvláštnosti – zde se především bojovalo i po osvobození Prahy. Tato 

skutečnost je ovšem všeobecně známá. Do své práce zahrnul autor ale i aspekt, o němž se dlouho 

nevědělo nebo spíš nemluvilo a nepsalo, totiž osud generála Vlasova a jeho armády. Na Příbramsku 
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totiž proběhlo předposlední jednání jejich tragédie. To vše přidává této práci na zajímavosti. Na druhé 

straně se autor vlastně zabývá převážně jen vojenskými událostmi, zcela ponechává stranou rovněž 

důležité pohledy do každodenního života v prostoru, kde končila válka a kde se setkávaly armády. 

Autor využil některé archivní prameny (nutno říci, že poměrně dost střídmě), svou práci postavil na 

podrobné znalosti odborné i popularizační literatury. Vzhledem k tomu nedospěl k žádným novým 

závěrům, jeho práce má ráz slušné kompilace.  

 

Doporučuji – nedoporučuji k obhajobě  
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