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A) Posouzení obsahu 

 

Definice cílů práce, stanovení výzkumných otázek výborně 

Metodologie práce velmi dobře 

Koncepce a struktura práce výborně 

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: 

Bakalářská práce Matěje Goláně je zajímavým a původním příspěvkem vznikajícím na 

příslovečné hranici autorova odborného zájmu a (angažovaného) občanského postoje. Po jisté 

ohledávání a promýšlení tématu práce si student zvolil problematiku státní i místní politiky 

vůči Romům. „Místem činu“ se mu stalo Ústí nad Labem na přelomu 40. a 50. let minulého 

století. Práce je inspirována bádáním Matěje Spurného, nicméně jeho podněty ověřuje Goláň 

zodpovědným archivním výzkumem. Práce je podle mého soudu dobře rozvržena, má 

logickou strukturu, vymezený cíl bádání, čtenáři je zřejmý její účel a poselství. Při čtení jeho 

textu musím s odstupem přiznat, že jistou rezervu má v konceptuálním uchopení tématu. Bylo 

by vhodné ještě rozpracovat pasáže osvětlující mikrohistoričnost práce, vyzdvihnout přínos 

zvoleného detailního uchopení a docenit čtení a interpretaci lokálních pramenů a situací. Nic 

se však nemění na faktu, že jde o poctivou a dobrou práci, v níž student osvědčil jazykové, 

interpretační či řemeslné kompetence očekávatelné od studenta historie 

 



                             

 

 

 

 

 
 
 

  

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: 

Po formální stránce nemám k textu žádné zásadní připomínky. 

 

C) Celkové zhodnocení 

 

1) Celkové shrnutí (povinné, alespoň 500 znaků) 

Práci Matěje Goláně považuji za podařenou. Kladně hodnotím volbu tématu, praktické 

provedení i ochotu myslet „jinak“ v tom smyslu, že se nespokojil s nabízenými interpretacemi 

a vysvětleními z dosavadní sekundární tvorby, ale ty naopak konfrontuje s místní praxí. Právě 

v lokálním mikrohistorickém záběru vidím sílu jeho textu. V něm pak poznáváme nejen 

osudy Romů coby kolektivního ale v důsledku abstraktního aktéra, ale dějiny a problémy 

místní komunity i konkrétních lidí.  Text je napsán kultivovaně, čtenář není zahlcen fakty, ale 

současně na zjištěných informacích práce pevně stojí. Předkládaný počin tak potvrzuje 

důležitost archivního výzkumu, nicméně vedeného naformulovanou badatelskou otázkou, 

sledující konkrétní cíl a orientovaný zvolenou metodou. 

 

 

2) Případně navrhovaná témata či otázky k obhajobě 

Jakožto vedoucí práce jsem byl s autorem v pravidelném kontaktu, takže jsem mu relevantní 

otázky pokládal během koncipování textu. Nicméně mám-li možnost se ještě zeptat, pak chci 



                             

 

 

 

 

 
 
autorovi položit otázku, jaká další teoretická východiska či koncepty by bylo vlastně možné 

využít při zkoumání místní historické situace Romů a co by nám (dalšího, jiného) umožnily 

vidět?   

 

 

3) Závěrečné doporučení 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit známkou výborně 

 

 

V Praze, dne 8. 6. 2020 

 

Podpis doc. PhDr. Jan Randák, Ph.D. 

 

 


