
                             

 

 

 

 

 
 
Zvolte položku. bakalářské práce z Historie 

 

 

Autor: Eliška Farová 

Název práce a bibliografické údaje:  Zemědělské útulky v letech 1940–1960 

Autor posudku: Marek Fapšo 

 

A) Posouzení obsahu 

 

Definice cílů práce, stanovení výzkumných otázek výborně 

Metodologie práce výborně 

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: 

Klikněte sem a zadejte text. 

 

B) Posouzení formálních náležitostí 

 

Seznam pramenů a literatury, práce s literaturou výborně 

Poznámkový aparát výborně 

Formální struktura práce výborně 

Stylistická a jazyková úroveň velmi dobře 

Přílohy (pokud jsou) Zvolte položku. 

 

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

komentářem: 



                             

 

 

 

 

 
 
V textu se nachází drobné překlepy a pravopisné chyby, ovšem nikterak ve znepokojujícím 

množství. Místy text také přechází do hovorové formy. 

 

C) Celkové zhodnocení 

 

1) Celkové shrnutí (povinné, alespoň 500 znaků) 

Autorka představila pozoruhodnou sondu do „přelomového“ období 40. a 50. let v českých 

zemích. Zaměřila se na „okrajový“ fenomén venkovských zemědělských institucí, na jejichž 

příkladu ukázala genezi jedné instituce. Metodologicky rozčlenila toto téma různé společenské 

oblasti, v nichž hrálo nějakou roli – politika, hospodářství, edukace atd. V každém segmentu na 

základě vybraných pramenů (a při znalosti aktuálního výzkumu) ukazuje, v čem spočívala 

jejich role. Tato selektivnost sice neumožňuje formulovat nějaké širší teze, nicméně jelikož je 

výzkum tohoto tématu v začátcích, jde spíše o prvotní objevnou sondu. A v tom tkví dle mého 

soudu zásadní přínos bakalářské práce, která nejenže představila nevšední téma, ale autorka se 

v ní pokusila nabídnout i možné cesty interpretace. Úroveň výsledku je vynikající a zakládá 

možnost dalšího zpracování. Zajímavé jsou její úvahy o nacionální stránce celého fenoménu, 

které však spíše jen naznačuje – v této oblasti by bylo třeba ještě další metodologické zázemí. 

 

2) Případně navrhovaná témata či otázky k obhajobě 

1. Co je pro autorku „venkov“ a do jaké míry jsou útulky jeho specifikem? 

2. Lez v pramenech sledovat nějakou rivalitu mezi „odbornějšími“ institucemi (jesle, 

MŠ) a útulky? 

 

3) Závěrečné doporučení 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit známkou výborně 

 

 

Ve Starém Vestci, dne 31.8.2021 

 

Podpis  


