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Celkové hodnocení (slovně) 
 
 Předložená práce si dle názvu a vymezení klade za cíl zmapovat situaci ve strakonickém 

politickém okrese mezi květnem 1946 a únorem 1948. Toto se diplomantovi zdařilo po mém soudu 

pouze částečně, což souvisí s výběrem pramenné základny. Autor se bohužel omezil prakticky 

výlučně na fondy Okresního národního výboru Strakonice, Městského národního výboru Strakonice a 

Okresního akčního výboru Národní fronty Strakonice (vše uloženo ve Státním okresním archivu ve 

Strakonicích). Výsledkem je v zásadě pouze soupis a převyprávění dění ve zmíněných institucích 

přesně podle archivních dokumentů. 

 Hlavní slabinou předložené práce je její povýtce výhradně positivistický a faktografický 

charakter. Interpretační stránka a zařazení událostí do širších souvislostí scházejí. Práce by v tomto 

pojetí (a po odstranění některých formálních nedostatků) mohla sloužit jako rozšířený průvodce po 

zmiňovaných fondech, tedy jako práce spíše archivářská než historická. Výtku si zaslouží i místy 

nepříliš šťastně zvolené chronologické rozčlenění jednotlivých kapitol. Autor postupuje čistě 

chronologicky a text se mu často mění v pouhý výčet úkonů dané instituce podle data. Výsledkem je 

tematicky obtížně uchopitelný soupis událostí, do nějž čtenář zabředá. 

 Silnou stránkou práce je heuristika. Diplomant velmi pečlivě prošel vybrané fondy a vytěžil je 

beze zbytku. V tom lze spatřovat i hlavní přínos práce, neboť obsah použitých pramenů je podán 

bezchybně. Případný další badatel, který by se chtěl danému období v dějinách strakonického 

politického okresu věnovat, bude mít svůj úkol o tuto část heuristického snažení usnadněnu. Dalším 

positivem je už samotný výběr tématu, neboť práce podobného institucionálně-regionálního 

charakteru scházejí. Předloženou práci by bylo možno považovat za jakýsi heuristický předstupeň pro 

skutečně historicky pojaté bádání o situaci v regionech v období tzv. třetí republiky. 
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