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Diplomová práce  Bc.  Evy Čeplové „Sociální  situace  na Podkarpatské  Rusi  ve dvacátých

letech 20. století: rozvoj sociálních služeb, zdravotnických a vzdělávacích zařízení“ zasazuje

toto téma do širšího politického a historického kontextu. Práce má jasně vymezené cíle a

podle nich vybudovanou strukturu. První část práce je věnována historickému vývoji oblasti

Podkarpatské  Rusi.  Bc.  Čeplová  pečlivě  analyzuje  historické  pozadí  vývoje  vymezené

oblasti.  Tento  historický  popis  je  nepochybně  zajímavý,  není  ale  zcela  jisté,  zda  průběh

historických událostí od Středověku do 19. století (část 1.1) je   přínosný pro bezprostřední

plnění  cílů  diplomové  práce.   Další  části  první  kapitoly  se  již  věnují  bezprostředním

událostem  kolem  připojení  Podkarpatské  Rusi  k Československu  a  dalšího  politického

uspořádání v regionu, což čtenářovi poskytuje nezbytný kontext pro pochopení problematiky

diplomové práce.

Ve druhé kapitole se Bc. Čeplová věnuje sociální a zdravotní problematice v regionu, a to

s použitím  různorodých  zdrojů.  Použití  beletristických  textů  typu  „Hory  a  Staletí“  I.

Olbrachta sice trpí jistou mírou subjektivity, diplomantka ale ve stejnou dobu používá jak

statistické údaje tak i  soudobé vědecké (zejména lékařské) články pro analýzu situace na

Podkarpatské  Rusi,  což  napomáhá  k lepšímu  chápáni  problematiky.  Ve  stejném  stylu  je

napsána  rovněž  i  třetí  část  diplomové  práce,  která  se  věnuje  dobročinným  organizacím

(zejména Červenému kříži) a jejich činnosti v této oblasti.

Nepochybným přínosem práce  je  čtvrtá  kapitola  diplomové  práce,  která  se  zaměřuje  na

oboustrannou kritiku zdravotnické situace na Podkarpatské Rusi. Bc. Čeplová krátce popisuje

postoje obou stran (československé a rusínsko-ukrajinské) ohledně vymezené problematiky

což napomáhá objektivnímu vnímání situace. 

Jelikož Bc. Čeplová v úvodu diplomové práce vymezila cíl jakožto „zobrazit prvorepublikové

období na Podkarpatské Rusi v oblasti zdravotnictví a sociální politiky v méně pozitivních

odstínech…“,  můžeme konstatovat,  že  tento  cíl  práce  nepochybně splnila,  jelikož  většina



textu vyznívá vskutku velice kriticky.  Některé výroky diplomantky sice trpí subjektivitou, ve

většině případu ale Bc. Čeplová prokázala umění argumentace, a to z pomocí odkazů jak na

soudobé vědecké poznatky, články a statistické údaje.

S ohledem  na  výše  uvedenou  argumentaci  doporučuji  diplomovou  práci  k obhajobě  a

navrhuji známku „výborně“. 

 V Praze 1.9.2019                               

        Mgr. Radomyr Mokryk


