
                  Posudek vedoucího bakalářské práce Mirky Jehlíkové: Konec druhé světové  
                                                 války na Klatovsku
                                                                          

Rozsáhlá bakalářská práce Mirky Jehlíkové má 149 stran, z nichž 101 tvoří vlastní text, 30 nepagi-
nované textové přílohy a 18 stran obrazová příloha. Ta jednoznačně patří ke kladům předkládané
práce, kvalita reprodukce dobových fotografií není bohužel nijak valná a snímky jsou řazeny dost
nepřehledně.  Textová příloha je cenná, obsahuje záznamy vzpomínek 13 pamětníků. Valná většina
z nich byla však už použita v textu práce, takže se vlastně dublují.
        Za jeden z největších přínosů bakalářské práce Mirky Jehlíkové považuji právě využití vzpo-
mínek pamětníků. O to více mě mrzí, že si autorka jako by neuvědomuje, že vzpomínky mají růz-
nou výpovědní hodnotu a že je třeba z nich kritičtěji vybírat. V textu citované vzpomínky jsou až
příliš dlouhé a měly by být uvozeny alespoň jednou větou. Proč, to je zjevné např. na str. 83, kde
se prolínají bez uvození vzpomínky dvou pamětníků.
        Jako zbytečně podrobná se mi jeví kapitola Západní fronta .na jaře 1945. Naopak si cením
pasáží o činnosti agentů OSS v západních Čechách a jejich důležité roli v květnu 1945 při před-
cházení zbytečnému krveprolití. Velmi rád také autorku bakalářské práce chválím za využití stanič-
ních železničních kronik, to jsou doposud opomíjené vynikající prameny. Avšak i tyto prameny by
se patřilo důsledně komentovat. Kritický přístup k pramenům postrádám hlavně v kapitolách
o Janovicích nad Úhlavou a o Švihově. Bez poznámky neměla autorka bakalářské práce ponechat
třeba zmínky o "Vlasovských partyzánech" - zřejmě se jednalo o příslušníky ROA (možná zběhy),
kteří se chtěli dostat do amerického zajetí. Jádro práce představuje dvacetistránková kapitola 
o Klatovech, která je výrazně lepší, než kapitoly ostatní. Při četbě bakalářské práce Mirky Jehlíkové
vcelku mě často napadlo, že "méně by bylo více" a  že když studenti dodávají bakalářské práce po
kapitolách, či ještě menších částech, komplikují situaci nejen vedoucímu práce, ale i sobě.
       Závěrem pár formálních výtek: mapka v příloze (obr. 1) je příliš nepřehledná, lepší by byl je-
dnoduchý plánek se sledovanými lokalitami; seznam zkratek je neúplný; s překladem německých
i anglických reálií autorka bakalářské práce ne vždy úspěšně zápasí; protektorát je uváděn někdy 
s malým, jindy s velkým počátečním písmenem. 
        Vzhledem k množství využitých pramenů a vynaloženému úsilí doporučuji bakalářskou práci
Mirky Jehlíkové: Konec druhé světové války na Klatovsku k obhajobě a navrhuji ji hodnotit podle
průběhu obhajoby známkou výborně či velmi dobře.
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