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Celkové hodnocení (slovně) 

 

 

Bc. Radomil Šibrava si za téma diplomové práce zvolil události v Kutné Hoře během bouřlivého roku 

1968. I když se jedná o poměrně obtížné téma, autorovi se podařilo se s ním vyrovnat se ctí a jeho práce 

tak představuje ucelený pohled na rok 1968 v Kutné Hoře.    

 

Na diplomové práci Bc. Šibravy oceňuji především to, že při jejím psaní využíval širokou škálu pramenů 

– a to nejen archivní dokumenty nebo dobový tisk, jak by se dalo předpokládat, ale i obrazové prameny 

nebo vzpomínky pamětníků. Jím načrtnutý obraz převratných událostí v roce 1968 v „městě 

Koudelníkova syna“ je tak neuvěřitelně plastický. Jsem též rád, že se diplomant nesoustředil jen na 

události ze srpna 1968, tedy příjezd okupačních vojsk, který utkvěl ve vzpomínkách řady pamětníků, 

ale i na předcházející měsíce, tedy na prosazování reforem tzv. Pražského jara. V tomto ohledu 

představuje jeho práce zajímavou sondu do rezonance tzv. polednové politiky na jednom středočeském 

okrese. Domnívám se, že žádná další práce o Kutné Hoře v šedesátých letech se neobjede bez citace 

práce Bc. Šibravy. Oceňuji též, že diplomant zařadil do historie Kutné Hory v roce 1968 i oběti zemřelé 

pod kulkami (či pod koly) okupačních vojsk.  

 

Práce je psána čtivým jazykem, který ale v některých pasážích spíše připomíná žurnalistický způsob 

vyjadřování. Vážím si též velkého osobního zápalu, který autor při psaní práce prokázal, a v neposlední 

řadě je nutné vyzdvihnout též obrazovou přílohu, která obsahuje některé dosud nepublikované 

fotografie.  

 

Práce podle mého názoru splňuje podmínky kladené na diplomové práce, a proto ji doporučuji 

k obhajobě. 

 

 

Praha, 2. září 2019      PhDr. Petr Koura, Ph.D. 

 


