
Oponentský posudek na bakalářskou esej 
 

Zuzana Křivánková, K historii Pražského dobrovolného sboru ochranného (od založení 
sboru do roku 1913),Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií, Praha 
2012, 50 stran textu + přílohy (s. 51-79). 
 
 
          Obsáhlá bakalářská esej Zuzany Křivánkové již na první pohled svědčí o osobním 
zaujetí zvolenou problematikou, o solidním přístupu ke zpracování, dále o cílevědomosti a 
v neposlední řadě i o vysoké míře  pracovitosti a pečlivosti. Autorka zvolila specifické téma, a 
to „Pražský dobrovolný sbor ochranný“ a brzy zjistila, že problematika českého záchranářství 
jako střešní tématika je obecně velmi málo zpracovaná, což  se speciálně týkalo i zdrojů o 
počátcích záchranné služby v Praze. 
 
          Zuzana Křivánková se v předložené bakalářské práci zaměřila především na období 
vzniku „Pražského dobrovolného sboru ochranného“, jako předchůdce dnešní „Zdravotnické 
záchranné služby hlavního města Prahy“, a na hlavní úkoly, které musel tento sbor řešit 
v první etapě své existence od roku svého založení  tj. 1857 až do roku 1913. 
 
          Svou bakalářskou esej strukturovala autorka vedle úvodu a závěru do tří základních 
bloků. V prvním z nich (kapitola druhá – s. 9-18) se stručně zabývala historií „první pomocí“ 
od nejstarších dob až po 19. století. Ve druhém (kapitola třetí – s. 19-23) se pak soustředila již 
na vlastní téma, a to na  vznik PDSO v kontextu dobových souvislostí, zejména na jeho první 
krůčky, první členskou základnu  a první akce. Stěžejní třetí blok (kapitola čtvrtá – s. 24-44) 
věnovala „Pražskému dobrovolnému sboru ochrannému“ v letech 1872-1913 z pohledu 
dobového tisku (Pražský deník, Národní listy, Národní politika, Právo lidu). A právě zde je 
třeba hledat hlavní přínos bakalářské práce Zuzany Křivánkové. Jedná se blok, kde autorka 
prokázala na jedné straně píli (práce s tiskem je vždy časově velmi náročná) a na druhé straně 
i analytické schopnosti při zpracovávání dat. 
           
          Bakalářská práce Zuzany Křivánkové jako celek působí velmi pěkným dojmem, je 
úpravná, s precizně vedeným poznámkovým aparátem a má svoji vnitřní logickou strukturu. 
Cíl, který si autorka na počátku vytýčila, v zásadě naplnila. To svědčí vzhledem k nutnosti 
studia archivního materiálu a dobového tisku  především o autorčině pracovitosti a zároveň  i 
o dostatečném časovém prostoru, který musela  přípravě i realizaci textu (včetně obsáhlé 
přílohy) své bakalářské eseje věnovat. Vyzdvihnout je třeba i rozsah prostudovaných zdrojů, a 
to  archivních pramenů, literatury, dobového tisku i zdrojů internetových.  
 
          K hodnocené bakalářské eseji Zuzany Křivánkové nemám žádné podstatné výhrady. 
Z drobnějších nedostatků spíše formálního charakteru lze uvést neúplné údaje u  dobového 
tisku v seznamu periodik, případně opakování zcela shodných poznámek, namísto využití 
slůvka „tamtéž“ (např. s. 19, 21). 
 
          Závěrem lze konstatovat, že bakalářská esej Zuzany Křivánkové zcela odpovídá  
požadavkům, které jsou na tento typ závěrečných studentských prací kladeny a doporučuji ji 
proto k obhajovacímu řízení. Navrhuji hodnocení “výborně“. 
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