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Ústí nad Labem v počátcích komunistické diktatury 

Autor posudku: Marek Fapšo 

 

A) Posouzení obsahu 

 

Definice cílů práce, stanovení výzkumných otázek výborně 

Metodologie práce velmi dobře 

Koncepce a struktura práce velmi dobře 

Práce s prameny výborně 

Schopnost analýzy, interpretace a kritického myšlení výborně 

Invenčnost a původnost výborně 

 

Pokud je potřeba, zejména v případě hodnocení „neprospěl“ doplňte hodnocení psaným 

komentářem: 

Autor jasně vymezil téma i způsob svého zpracování a zvládl práci s prameny. 

 

B) Posouzení formálních náležitostí 

 

Seznam pramenů a literatury, práce s literaturou výborně 

Poznámkový aparát výborně 

Formální struktura práce výborně 

Stylistická a jazyková úroveň výborně 

Přílohy (pokud jsou) Zvolte položku. 

 

Pokud je potřeba, zejména v případě hodnocení „neprospěl“ doplňte hodnocení psaným 

komentářem: 



                             

 

 

 

 

 
 
Z hlediska formy autor splnil požadavky kladené na bakalářskou práci. 

 

C) Celkové zhodnocení 

 

1) Celkové shrnutí (povinné, alespoň 500 znaků) 

Práce přináší zajímavý lokální pohled na širší otázku zacházení s romskou menšinou. 

Autor zvládl práci s dosavadní literaturou a předvedl schopnost vlastí invenční práce. Velmi 

pozoruhodné je odkrytí ambivalentního vztahu mezi pojetím Romů jako sociální a zároveň 

etnické skupiny. Jisté napětí v předložené práci tvoří přítomná dichotomie mezi 

„progresivními“ a „byrokraticko-represivními“ přístupy k romské problematice (s. 28). Zůstává 

totiž otázkou, zda takové dělení vlastně dává smysl a je udržitelné, byť vychází z promyšleného 

konceptu Matěje Spurného. Toto dělení může vést určitému zkreslení pohledu, neboť i ony 

„progresivní“ prvky jsou produkovány v nějakém prostředí a světě „byrokratického a 

restriktivního“ aparátu moderního státu. Rozmělnění této hranice by zajisté otevřelo další 

perspektivy bádání. Sám autor to na některých místech naznačuje (s. 44). Zároveň se 

z celkového vyznění zdá, že autor tomuto dělení navíc připisuje určité etické hodnoty, což je 

jistě legitimní občanský postoj, ovšem v historiografii může přinést určité komplikace. 

 Z hlediska metodologie je třeba dodat, že představený mikrohistorický model je 

deklarován dobře (s. 7-8) a v závěru, byť velmi krátce (s. 56), je proveden oblouk zpět k širší 

badatelské otázce. Konstatování, že centrum nemělo kontrolu nad lokální praxí, byla již sice 

mnohokrát představena, ovšem není na škodu přinést další střípek do skládačky. Pro další 

bádání by ovšem bylo zajímavé perspektivu otočit a ptát se, nakolik lokální praxe čerpala svoji 

legitimitu z nejrůznější centrálních „fenoménů“, na které se odvolávala při své každodenní 

práci. 

 

2) Případně navrhovaná témata či otázky k obhajobě 

Ukázala se představená škála „progresivní-konzervativní“ jako opravdu nosná? Neobjevila se 

při výzkumu nějaká jiná perspektiva dělení? 

 

Objevila se v debatách o romské otázce nějaká historická perspektiva či argumentace 

minulostí? 



                             

 

 

 

 

 
 
 

 

3) Závěrečné doporučení 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit známkou výborně 

 

 

V Úvalech, dne 2.6.2020 

 

Podpis  

 

 


