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Celkové hodnocení (slovně) 

 

 

     Michal Tomek si vybral téma z dějin regionu, odkud pochází. Jeho cílem bylo vylíčit závěrečné 

dny 2. světové války na Mirošovicku (vymezeno stejnojemnným mikroregionem) a zasadit je do 

širšího kontextu Pražského povstání. Na zpracování tohoto tématu se heuristicky dlouhodobě 

připravoval, jak dokládá již jeho závěrečná seminární práce z historické regionalistiky.  V textu se 

opírá v první řadě o obecní kroniky, jak je nejen u studentských prací s obdobnou tématikou obvyklé 

(vesměs Státní okresní archiv Praha-východ se sídlem v Přemyšlení).  Příjemně inovativní je využití 

kronik železničních stanic ČSD (Národní archiv, sbírka staničních kronik). Autor pracoval též s 

prameny uloženými v Archivu města Mnichovice a ve Vojenském historickém archivu, s výběrem 

sekundární literatury (regionální publikace…) a s internetovými zdroji. Důležité bylo též využití 

metody orální historie. Práci uzavírá obrazová příloha zahrnující zajímavý soubor dobových fotografií 

(vesměs jen Archiv města Mnichovice). 

 

     Připomínka: Obecní kroniky i jiné pamětní knihy představují velmi specifický typ pramene, při 

jehož využití musí badatel postupovat s velkou obezřetností. Pokud jsou kroniky v práci klíčovým 

zdrojem informací, bylo velmi vhodné v kapitole o pramenech a literatuře věnovat hlubší pozornost 

jejich kritickému rozboru (osobnost kronikářů, doba zápisu popisovaných událostí, přebíraní informací 

z jiných písemných podkladů etc.).   

 

    Přes výše uvednou připomínku celkově práce splňuje požadavky kladené na KDDD na práce 

bakalářské a svůj cíl – detailně popsat a příběhy zaplnit závěr války na Mirošovicku – nepochybně 

splnila. Vzhledem k výše uvedenému rád doporučuji bakalářskou práci Michala Tomka k 

obhajobě.    
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