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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:
Bakalářskou práci Elišky Farové považuji z obsahového hlediska za zdařilé a invenční dílo.
V případě zvolených zemědělských útulků se totiž jedná o problematiku dosud detailněji
neprobádanou. Ačkoli text vznikal částečně v době pandemie koronaviru, je založen na
důkladné heuristice pramenů a textů v několika oblastních archivech a dobovém tisku. Práce
vznikala v rámci pravidelných diskusí nad zvoleným tématem, a její podoba byla průběžně
diskutována s jejím vedoucím. Pokud hodnotím metodologii práce jako „velmi dobrou“, je to
pouze z motivačních důvodů směrem k dalšímu autorčinu výzkumu. Jako řada jiných
studentů, také Eliška Farová v „teoreticko-metodologické disciplíně“ poněkud tápala. Její
konečný příklon ke konceptu biopolitiky je samozřejmě oprávněný a vhodný. V dalších fázích
studia by však měla ztratit ostych před koncepty a teoriemi (potažmo jejich autory) a mohla se
k nim hlásit bez prostředkování jinými tvůrci.

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 formálního hlediska nelze výslednému textu v podstatě nic vytknout. Jedinou poznámku
mohu mít – a znovu tak činím ryze z motivačních důvodů – ke stylistice práce. Text by
z mého pohledu zasloužil ještě intenzivnější péči co se opakování slov či větné stavby týče.
Ne, že by předkládané dílo pokulhávalo za jinými studentskými počiny, i proto ostatně i
v tomto bodě navrhuji hodnocení „výborně“. Věřím však, že historika a historičku jako
píšícího tvora by měla charakterizovat dobrá stylistika. A na ní je třeba pracovat…skoro
celoživotně.
C) Celkové zhodnocení
1) Celkové shrnutí (povinné, alespoň 500 znaků)
Jak bylo předznamenáno, práce Elišky Farové je podařeným dílem. Autorka si pro svůj
výzkum zvolila dosud neprobádané téma, provedla důkladnou heuristiku (chválím!) a
především – svému výzkumu položila ústřední badatelskou otázku. A to stále ještě nebývá
v případě historických děl běžnou záležitostí. Pisatelka se tudíž nad tématem průběžně
zamýšlela a byla schopna korigovat původní očekávání, s nimiž k předmětu svého zájmu
přistoupila. Stranou přitom neponechává ani zajímavý genderový rozměr tématu, když
upozorňuje na otázku, pro koho byly vlastně dětské zemědělské útulky určeny…

Výsledkem autorčina výzkumu je zkrátka a dobře zdařilý text, který rozšiřuje naše vědomosti
a interpretace předcházejících desetiletí, a to napříč tradičními mezníky. Autorka totiž
nepřímo postavila čtenáře před otázku, do jaké míry, respektive v čem (ne)jsou vlastně pro
státní vládnutí a vedení moderní české společnosti klíčové roky 1938/39, 1945, 1948…?
Vyjádřeno jinak – předkládaná práce je ohledáním možných strategií vládnutí a vedení české
moderní a soudobé společnosti, a to napříč zdánlivě jasnými politickými mezníky. Potvrzuje
navíc kromě jiného, jak moc významným aspektem péče o kolektivní tělo národa byla dobové
hygiena, hygienická péče a dohled nad venkovským prostředím!

2) Případně navrhovaná témata či otázky k obhajobě
Vůči autorce nemám žádné doplňující otázky. Vše podstatné zaznělo v rámci našich diskuzí
během přípravy bakalářské práce.

3) Závěrečné doporučení
Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit známkou výborně
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