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     Autorka si zvolila téma zapojující regionální dějiny do širšího národního kontextu, přičemž 

se snažila využít metodu komparace událostí ve dvou lokalitách. Zkoumané období přitom 

nepatří u studentských kvalifikačních prací k příliš frekventovaným.  Zvolené zaměření práce 

považuji za potenciálně přínosné. Úspěšné naplnění zadání je ovšem samozřejmě podmíněno 

dostatečným množstvím dostupných pramenů a jejich obdobnou strukturou v obou 

zkoumaných městech.  

 

     Zhruba třetina práce je věnována situaci v Čáslavi a Kutné Hoře v desetiletích 

předcházejících revoluční rok 1848, přičemž někdy autorka zabíhá snad až do přílišných 

detailů (přehled návštěv různých potentátů v Čáslavi, divadelní repertoár v Kutné Hoře).  

Následuje jádro práce zabývající se vlastními lety 1848–1849 v obou městech a poměrně 

rozsáhlá závěrečná kapitola s komparační ambicí. Jako „bonus“ jsou označeny za závěr 

vložené medailonky významných osobností.  Toto řešení ovšem budí trochu dojem, že 

autorka měla problém s naplněním stránkového rozsahu. Ve struktuře práce je vidět snaha o 

rovnoměrné zpracování situace v obou městech. Disproporční jsou ovšem např. kapitoly 5.2 a 

6.1, které by měly být podle názvu obdobně věnovány „vzhledu“ Čáslavi a Kutné Hory 

v daném období (u Čáslavi necelých pět řádků). 

 

     Volba informačních zdrojů odpovídá různému stupni dosavadního zpracování 

problematiky a dostupnosti pramenů. Ocenit lze ty pasáže práce, které se opírají přímo 

o archivní výzkum, který defendentka podnikla ve Státním okresním archivu Kutná Hora a v 

Národním archivu (např. podkapitoly 6.3, 6.4, 6.6). V nich spatřuji oborový přínos práce. Na 

druhé straně některé vícestránkové pasáže vycházejí pouze z jediného titulu literatury (např. s. 

46-52, Škrdle 1934; s. 77-81, Roubík 1928).  Gramatické chyby jsou zcela ojedinělé, např. 

malá písmena v názvech ulic, pokud tedy nejde o nedostatečně označenou přímou citaci (str. 

11, vodičkova etc.). Formální nedostatky mají marginální charakter, např. na str. 67-72 

nedokončené krácení za sebou jdoucích opakovaných citací, resp. snad spíše neúplné citace. 

 

Přes některé výše uvedené výhrady předložený text splňuje požadavky na diplomovou práci.  

Přihlížím rovněž k obtížnému zadání. Práci Simony Kuchařové doporučuji k obhajobě. 
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