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Posudek vedoucího práce 

 

Bakalářská práce Jana Hirsche je důležitou studií, jelikož nabízí komplexní a v mnohém 

rozšířený pohled na život rakousko-uherských úředníků českého původu v rámci Bosny. Autor 

velice pečlivě vytěžil k danému tématu dostupnou sekundární literaturu a velmi poctivě 

přistupoval též k archivnímu výzkumu, ze kterého vytěžil vskutku zajímavé prameny a 

dokumenty. Pravdou je, že se mnohdy jedná o prameny velmi úzce zaměřené, ale taková už 

zpravidla bývá historikova práce. Málokdy se v rámci archivu může jedinec dostat ke 

komplexním informacím a záhy nastupuje znalost kontextu dané tématiky a interpretace 

získaného. S obojím si autor poradil velice dobře. Díky dobré znalosti historického pozadí 

tématu a orientování se ve zvolené problematice se autorovi podařilo zasadit v pramenech 

získané informace do kontextu natolik, aby i někdy zdánlivé detaily posunuly výzkum o krok 

dále. I když některé závěry vyvozuje z životního příběhu pouze jedné osoby, tak se jedná o 

natolik zásadní postřehy, že přínos práce je naprosto zřejmý.   

Práce se místy až nadmíru věnuje historickému kontextu tématu, ale vzhledem k tomu, 

že autor postupně uvádí celou problematiku do správného dějinného rámce, tak to celkově není 

na škodu. Autor mapuje vývoj úřednického aparátu, stejně jako bosenské situace od berlínského 

kongresu přes okupaci a následnou anexi Bosny až po poválečný vývoj v zemi. Inspiruje se a 

cituje největší znalce tématiky rakouských úředníků a bosenské situace jako např. Jana 

Županiče, Aleše Vyskočila či Ladislava Hladkého. Autor v úvodu naprosto korektně uvádí, 

proč a za jakým účelem využil v práci jednotlivé prameny, ale i zmíněnou sekundární literaturu. 

Co do metodologie asi používá více historických metod, než které uvádí, nicméně využití 

Hrochovy klasické literatury považuji za metodicky dostačující základ pro zpracování dané 

práce. Chválím, jakým způsobem autorem text doplňuje o vysvětlení různých dobových pojmů 

či historických skutečností, čímž činí práci přístupnou i naprostému laikovi. Z hlediska 

jazykového je dle mého úsudku práce psána čtivě, ale přesto velice profesionálním způsobem, 

který odpovídá požadavkům bakalářské práce na univerzitě. V rámci některých citací pod čarou 

autorovi trochu „utíká“ text oproti jiným částím, což je místy opticky znatelné, ale to považuji 

za drobnost.  



Autor si vytyčil velmi logické a pro výzkum tématu zásadní výzkumné otázky týkající 

se mimo jiné komparace života českých úředníků v Bosně, oproti úředníkům sloužícím v jiných 

částech monarchie. Na tyto otázky postupně nachází alespoň teoretické odpovědi a díky tomu 

považuji jeho výzkum za úspěšný a celkově přínosný, jelikož např. poválečná situace úředního 

aparátu v Bosně nebyla dosud v českém prostředí nijak zpracována. Autorova studie je tak 

komplexním přispěním nejen do dějin Bosny, ale také do dějin rakouského úřednického 

aparátu. Samotná práce má do budoucna potenciál na veliké rozšíření, pokud možnost 

s použitím přímo bosenských archiválií, dostupný například v rámci sarajevského archivu.  

Celkově hodnotím bakalářkou práci Jana Hirsche na výbornou a věřím, že má osobně 

potenciál, aby se tomuto tématu věnoval více do hloubky i s mezinárodním přesahem. 
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