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A) Posouzení obsahu 

 

Definice cílů práce, stanovení výzkumných otázek výborně 

Metodologie práce dobře 

Koncepce a struktura práce dobře 

Práce s prameny dobře 

Schopnost analýzy, interpretace a kritického myšlení dobře 

Invenčnost a původnost velmi dobře 

 

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

komentářem: 

B) Posouzení formálních náležitostí 

 

Seznam pramenů a literatury, práce s literaturou dobře 

Poznámkový aparát velmi dobře 

Formální struktura práce dobře 

Stylistická a jazyková úroveň velmi dobře 

Přílohy (pokud jsou) velmi dobře 

 

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

komentářem: 

C) Celkové zhodnocení 

1) Celkové shrnutí (povinné, alespoň 500 znaků) 

Revoluční události roku 1848 byly již mnohokrát zpracovány s různým cílem a záběrem. Přesto je 

z hlediska regionálních dějin téma nadále živé a může být zajímavě zpracováno. Téma bylo tedy 

zvoleno dobře, obsah práce je také strukturován s rozmyslem. Ale autorka se do zpracování pustila 

příliš zeširoka a to ve výsledku způsobilo mnohé problémy a úskalí. Když se rozhodla vylíčit 



problematiku revolučních událostí 1848, měla čerpat z mnoha významnějších starších i novějších 

titulů (výběrem alespoň práce F. Roubíka, K. Kazbundy, O. Urbana, J. Kořalky, J. Štaifa atd.), než když 

se opírala o práce např. J. Kazimoura či materiálově bohatého díla V. Klimeše. Výklad dlouhých 

dějinných procesů jí zabral také mnoho prostoru, takže se k vlastnímu tématu dostala až ve druhé 

polovině práce. Využila při jeho zpracování ovšem celou řadu regionálních prací, nabídla tak i 

možnost komparace s jinými, sousedními, regiony. Ale k tomu podstatnému, důkladné analýze 

událostí 1848 na Mnichovohradišťsku se dostala jen nesoustavně. V tom vidím hlavní problém: 

roztříštěnost (byť místy velmi zajímavých) informací,  nekoncíznosti, leccos se v práci opakuje, což by 

nebylo na škodu, kdyby bylo důvodem další rozvinutí tématu, ale tak tomu není.  Autorka přitom 

upozornila na zajímavé materiály (např. paměti K. Mattuše, Antala Staška), rozehrát by se mohla 

situace kolem (ne)vyslání národní gardy Praze na pomoc, blíže charakterizovat činnost Kotze z Dobrše 

atd.  

Shromáždila velké množství (tištěných) pramenů a literatury, čerpala i z místních archivů, to je třeba 

ocenit. Samozřejmě, že celá řada materiálů je také ve fondech v Národním archivu, s nimi autorka 

nepracovala. Předpokládaly by paleografickou zdatnost, znalost úřední němčiny a především by 

práce nemohla vznikat během covidu, kdy byla práce v archivech buď zcela vyloučena, a nebo hodně 

omezena. Tady si tedy autorka vypomohla využitím některých otištěných pramenů zejména 

v regionálních pracích. Jejich interpretace ale mohla být invenčnější.  

Práce by bezesporu potřebovala větší ukázněnost. Potřebovala by redakci jazykovou (na chyby 

v interpunkci, ve velkých písmenech, shodě podmětu s přísudkem tu neupozorňuji, stejně tak jako 

neupozorňuji na některé formulační lapsy, typu „ústupky proti obyvatelům“), co je ale také třeba 

připomenout potřebovala by i obsahovou revizi: nelze neupozornit na to, že se autorka mýlí, když 

uvádí na dvou místech, že oktrojovaná ústava vešla v platnost (a pokaždé to uvádí jinak), že Rudolf a 

Franz Stadionové nebyli jednou osobou (s. 58), sbratřovací mše na Koňském trhu neproběhla, jak 

autorka uvádí, 12. května (nebo je to nekomentovaný citát?), český historik nebyl Josef Wolf, ale Volf 

atd. atd. 

Je to první větší studentská práce Michaely Ondráčkové, projevila zájem o téma, shromáždila velké 

množství informací, ale celkově její práce s sebou nese mnohé začátečnické chyby, které by se při 

psaní práce diplomové už objevit neměly, proto jsem tu svůj oponentský posudek podala tak 

zevrubně a ráda budu při obhajobě diskutovat.   

 

2) Případně navrhovaná témata či otázky k obhajobě 



Zrekapitulujte to, co by mělo být v závěru práce – jak proběhl rok 1848 na 

Mnichovohradišťsku, jaké jste tam vysledovala ideové proudy, představte jejich hlavní 

nositele, vztah místních k centru (Praze) i k sousedním regionům. V čem jste svou prací 

obohatila dosavadní výzkum této problematiky?  

Věnujete se hodně (a zaslouženě) problematice roboty a procesu jejího zrušení, jaké 

důsledky (z hlediska majetkového) měla tato událost pro Mnichovohradišťsko? 

Kdo Mnichovohradišťsko (či širší volební okrsek) zastupoval na ústavodárném shromáždění 

ve Vídni? Angažoval se před volbami v místě?  

Je možné na základě pramenů (pamětí) blíže představit postoj Karla Mattuše a jeho otce (či 

širší rodiny) k revolučním událostem?  

Je známo, zda a v jakém počtu se odebíraly v místě Havlíčkovy Národní noviny či jiné listy? 

Informoval někdo v těchto v Praze vydávaných listech (např. Národní noviny, Pražský večerní 

list, Noviny Lípy slovanské atd.) o událostech na Mnichovohradišťsku v průběhu revoluce? A 

pokud ano, pak jak? O čem?  

Adresovali místní svou petici Národnímu výboru v Praze? Petice byly vydány Františkem 

Roubíkem. Pokud ano, jak argumentovali, kdo za ní stál, tedy kdo se podepsal?  

 

3) Závěrečné doporučení 

Práci doporučuji přes uvedené podněty a námitky k obhajobě a navrhuji hodnotit známkou dobře 

 

 

 

V Praze, dne 14. června 2021 

 

Podpis Doc. PhDr. Magdaléna Pokorná, CSc. 

 

 

 

 


