
Posudek vedoucího diplomové práce Radka Fencla: František Holman. Život 
                                  jednoho odbojáře, člena odbojové skupiny Brdy-Neliba

Není pro mne jako vedoucího diplomové práce nijak snadné psát posudek na práci, s jejíž
předkládanou podobou nejsem příliš spokojen. A to tím spíše, protože vím, že diplomová
práce Radka Fencla vznikala několik let a je do ní vloženo mnoho úsilí. Navíc jsem si
vědom, že jako vedoucí práce jsem měl zřejmě být na diplomanta přísnější ...
        Většina nedostatků předkládané diplomové práce spadá na vrub spěchu a stresu při 
jejím dokončování. Bohužel jsem viděl konečnou podobu práce až v její vázané formě. 
Kdyby se tak nestalo, mohlo se ještě mnoho nedostatků "vychytat".
         Je třeba ocenit skutečnost, že diplomant ve své práci důsledně vychází z archivních
pramenů. Vzhledem ke své několikaleté praxi v Archivu bezpečnostních složek dokáže
diplomant své prameny dobře využít.
         Název práce však neodpovídá jejímu obsahu. O svém pradědovi Františku Holmanovi
toho diplomant přes nespornou snahu vybádal tak málo, že se musel zaměřit na jiné osob-
nosti protinacistického odboje na Podbrdsku, především na Jaroslava Nelibu, Čeňka Šil-
lingera a jednoho z nejvýkonnějších konfidentů pražského gestapa Jaroslava Nelibu. Podle
mého názoru je toto téma svrchovaně zajímavé, diplomantovi se podařilo ho podat pouta-
vou formou, ale bez spekulací a fabulací. Podloženost archivními dokumenty a jistá střízli-
vost výkladu patří podle mého soudu k největším kladům diplomové práce Radka Fencla.
         Bohužel má předkládaná podoba diplomová práce celou řadu zbytečných nedostatků.
Jedná se o určitou stylistickou neobratnost, ale i o jazykové prohřešky - hrubé pravopisné
chyby (namátkou na str. 54 či 75), chybnou interpunkci (viz např. str. 66, 67) a množství
překlepů, a to i v citacích (pars pro toto str. 70-71). Mnoho citací je neúnosně dlouhých
(viz  např. str. 68-71 - toto zajímavé svědectví by mohlo být v příloze). Jako těžko vysvětli-
telný zkrat se mi jeví skutečnost, že na str. 3 diplomant svou práci označuje za bakalářskou
a v českém i anglickém souhrnu (str. 76 a 78) hned třikrát uvádí chybná časová data. Úvod
i závěr není stylisticky na výši, obě tyto části jsou příliš lakonické.
         Přes uvedené i celou řadu dalších nedostatků mohu diplomovou práci Radka Fencla
doporučit k obhajobě, její hodnocení však činím závislé na průběhu obhajoby. Za sebe však
nemohu navrhnout lepší známku než "dobře".

Praha, 1.9. 2011
                                                                                               PhDr. Lubor Václavů


