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A) Posouzení obsahu 

Bakalářská práce se zabývá projevy revoluce roku 1848 na panství Mnichovo Hradiště. 

Stěžejní byl jak postoj k událostem v Praze, tak změny na panství samotném – v prvé řadě 

samozřejmě zrušení poddanství. Jde v podstatě o vůbec první pokus o komplexnější 

zpracování tohoto tématu s ohledem na vybraný region. Pramenně se práce opírá především o 

dobové kroniky a edice pamětí; není příliš zřejmé, do jaké míry byly využity i prameny 

archivní, zejm. z fondů RA Valdštejnů a velkostatku Mnichovo Hradiště, o nichž se hovoří (v 

podstatě jen) v úvodu páce. Je ovšem pochopitelné, že v době covidových omezení nebylo 

možné využívat archiválií standardním způsobem.  

Autorka charakterizovala významné aktéry revolučního dění na Mnichovohradišťsku, 

zejména majitele panství Kristiána z Valdštejna a dva zcela odlišné typy lidových vůdců – 

Emanuela Arnolda a Tomáše Hirnleho. Poté se pokusila o stručnou charakteristiku regionu a 

jeho obyvatel, zajímavé zde bylo zejména srovnání dvou hlavních měst – „vlasteneckého“ a 

převážně jazykově českého Mnichova Hradiště, které projevilo v revolučním roce více 

aktivity, a „pasivnějšího“, převážně jazykově německého Bakova nad Jizerou.  

Stěžejní otázky představovalo zejména formování Národních gard, postoj k revolučním 

událostem v červnu 1848 Praze (vlažný přístup k případné pomoci vzbouřencům, strach), 

výklad revolučních výdobytků ((ne)pochopení pojmu konstituce a zejména otázka zrušení 

roboty a vrchnostenského systému (poddanství).  

Je nicméně škoda, že samotné těžiště práce je poněkud disproporčně skromné proti 

poměrně rozsáhlým kapitolám úvodním, které představují obecné a poměrně známé 

charakteristiky období kolem roku 1848 a hlavní politické protagonisty včetně císaře. Tyto 



                             

 

 

 

 

 
 
části mohly být stručnější, autorka by se pak nemusela následně zaplést do některých 

nepřesností.   

 

Definice cílů práce, stanovení výzkumných otázek    velmi dobře 

Metodologie práce velmi dobře 

Koncepce a struktura práce velmi dobře 

Práce s prameny velmi dobře 

Schopnost analýzy, interpretace a kritického myšlení velmi dobře 

Invenčnost a původnost velmi dobře 

 

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

komentářem: 

Klikněte sem a zadejte text. 

 

B) Posouzení formálních náležitostí 

Práce je přehledně uspořádaná a strukturovaná, občas se však projevuje kolísavá stylistika a 

bohužel se nepodařilo úplně odstranit pravopisné nedostatky.  

Práce s bibliografií a poznámkovým aparátem mohla být provedena pečlivěji – v závěrečné 

bibliografii zcela postrádáme oddíl věnovaný pramenům, tištěným i rukopisným (ty ani 

nejsou nijak odděleny od literatury sekundární), u některých prací (Sommer, Das Königreich 

Böhmen) postrádáme první (celou) citaci a dílo se neobjeví ani v závěrečné bibliografii. 

 

Seznam pramenů a literatury, práce s literaturou velmi dobře 

Poznámkový aparát velmi dobře 

Formální struktura práce velmi dobře 

Stylistická a jazyková úroveň velmi dobře 

Přílohy (pokud jsou) výborně 

 

 

 

 



                             

 

 

 

 

 
 
 

C) Celkové zhodnocení 

1) Celkové shrnutí (povinné, alespoň 500 znaků) 

Práce odpovídá nárokům kladeným na bakalářskou práci v oboru historie. Autorka si dokázala 

vytyčit základní otázky, shromáždit adekvátní materiál a zformulovat adekvátní odpovědi a 

interpretace. 

 

2) Případně navrhovaná témata či otázky k obhajobě 

Možná by bylo zajímavé zamyslet se nad reprezentativností, resp. a/typičností situace a 

postojů Mnichova Hradiště k revolučním změnám a možná i v širší perspektivě k českému 

národnímu hnutí. Za diskusi by jistě stály i samotné konkrétní dopady zrušení poddanství. 

 

3) Závěrečné doporučení. 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit známkou velmi dobře 

 

 

V Praze, dne 7. 6. 2021 

 

Podpis Doc. Mgr. Daniela Tinková, PhD. 

 

 


