
           Posudek vedoucího diplomové práce – Bc. Pavlíny Černé 

Diplomová práce Bc. Pavlíny Černé nese název – Politický vývoj Národní strany 

svobodomyslné do roku 1914. Napsána je na 56 stranách textu, doplněna 

Seznamem použitých informačních zdrojů (4 s.) a Přílohami (2 s.). Diplomová 

práce má jasnou, logickou, srozumitelnou strukturu. 

Autorka si zvolila jedno z klasických historicko-politologických témat – vývoj 

určité politické strany v určitém období. Zvolila si jednu z nejstarších politických 

stran na našem území, a to Národní stranu svobodomyslných. K výběru tématu 

jí vedlo studium oborů dějepis a ZSV, a zejména role mladočeské strany 

v našich dějinách. Práce si klade za cíl, především odhalit význam mladočeské  

strany pro politický vývoj v zemích Koruny české do r. 1914.(s.7). 

Diplomantka ve své práci vycházela z dobových pramenů a dokumentů, 

z dobového tisku a odborné literatury, zabývajících se danou dobou a stranou. 

K napsání dané práce využívala analýzu a popis. Na některých místech textu se 

snaží sama hodnotit vývoj strany a zejména vedoucí pozici mladočechů v 90. 

letech 19. století. (např.s.56). 

V úvodních dvou částech práce autorka podává historický kontext doby, kdy 

vzniká nejdříve Národní strana a později se vyčleňuje a postupně 

osamostatňuje Národní strana svobodomyslná. V další části přibližuje a 

popisuje program mladočeské strany.  Poté se práce zabývá vývojem strany, 

v jednotlivých desetiletích, jak uvnitř strany, tak ve vztahu k staročechům a 

říšské politice, také úspěchy, či neúspěchy strany ve volbách. Zajímavou a 

přínosnou kapitolu je ta, kde se autorka zabývá charakteristikou a významem 

tisku pro stranu, zejména Národních listů. V závěrečné kapitole autorka 

rozebírá význam a roli důležitých politiků pro činnost strany – bratři Grégrové, 

TGM. K. Kramář. Určitým pozitivem práce je, že autorka v Závěru naznačuje 

možnosti využití Dp. ve výuce ZSV a dějepisu. 

Po formální stránce předložená diplomová práce splňuje všechny náležitosti. 

Autorka prokázala hlubší zájem a znalosti zkoumané problematiky a dobré 

zvládnutí základů vědecké práce. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.  

Závěr: Závěrečná práce splňuje podmínky kladené na závěrečné práce 

v příslušném oboru. 

Otázky k obhajobě: 1. Rozveťte, v Závěru vámi naznačené možnosti a nutnosti, 

propojování znalostí jednotlivých předmětů, na tématu vaší Dp. 



                                   2. Proč měl pro činnost politických stran  v druhé polovině 

19. st. a na začátku st.20. tak významnou úlohu stranický tisk? Jaké deníky byly 

spojeny v tomto období s existujícími politickými stranami ? 

  

Navržená známka: 

 

V Praze 18.5.2020                                                         PhDr. Stracený Josef, CSc. 

             

               

                                  

 

 

 

 


