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(lJČD FF UK v Praze 2009,68 s. + přílohy) 

T. Pavlíčková si za téma své bakaláf'ské práce zvolila téma ze soudob)'Ch česk)'ch dějin. a to 
zjejich regionálního aspektu. Dění roku 1968 mělo na úrovni obcí vždy ,'adu osobitostí. 
daných zcela konkrétními podmínkami. v nichž se ovšem proje\ovalo a také transformo\alo 
- obecné dění roku Pražského jara. V phpadě ./ihla\y šlo Lejména o tragické sebeobětování 
Evžena Plocka 4. 4. 1969. jehož život je v mnoha ohledech phznačným osudem jedné 
generace Č'echú. Logicky proto práce končí právě kapitolou o tomto muži. 

Stejne logicky práce naopak Lačíná souhrnným obecným přehledem dění 60. let v ('SSR a 
událostmi pť\ní poloviny roku 1968. Samostatné kapitoly jsou pak zaměřeny na prúběh 
srpnové okupace v Jihlavě a na tamější události ve druhé polovině roku. Celková v)sta\ba 
práce je tak logická a ucelená. 

Kapitoly o celkovém dění v Č'eskoslovensku mají kompilační charakter (a těžko by mohly mít 
také jiný); jejich hlavním informačním zdrojem tu byly prúce Karla Kaplana. V kapitolúch o 
dění v samotné Jihlavč se odvolává na prvotní prameny místních státních orgánu a 
regionálního tisku. Posuzovatel práce si tady nutně musí položit otázku. proč neby ly využity i 
materiály městského a okresního v)'boru KSČ (viz str. 7) - a pokud nejsou k dispozici či 
z nějakého dúvodu zústaly nepřístupné. tak zdúvodněnÍ či alcspoll informace o tOI11. ;r jakého 
duvodu tOIllU tak je. V):jimkou tu jsou odvolávky na Zpra\odajst\i OV KS( se srpna ]l)6R. 
což je ovšel1l také už. pramen /prostÍ'edk()\ an). Také samotný poznámko\) aparút prúce 
odka/uje více na regionúlní tisk nťŽ na úl'cdni prameny. na ne; autorka odLl/uje na str. 7. 

Jinak je hcuristickú zúkladna prúce- soudě podle Seznamu pral1lenu a literatur) vyhovující. i 
když se nikoli plně projevuje v poznámkovém aparátu. Na některých místech by b)valo bylo 
vhodné provést ještě pf'ehlédnutí textu byly by asi byla opravena stylistika a odstraněny 
některé logické spory v textu - opět se odvolám na str. 7. kde autorka (kontextuálne) uvádí. že 
použila k roku 1968 i městskou kroniku. dodává ovšem, že pro samotný' tento rok té;.;t kroniky 
není dispozici ostatně proč není? Podobně na str. 25 srO\. popis ohsahll bratisld\ sk)ch 
jednání ajejich celkmé hodnocení. ..že nebylo nijak z,lúštni'·. 

Celkově ovšem práce splúuje nároky kladené na bakalái'skoLl práci na fT UK. phnáší l'adu 
cenných detailú z dění na Vysočině v daném období a umožlluje tak případnou komparaci 
s jiný/mi pracemi zabývajícími se Pražským jarem a srpnovou okupací \ .iin)ch oblastech 
republiky. Práci proto doporučuji k obhajobě a klasifikuji ji známkou ................. . 

V Praze dne 27. srpna 2009 


