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Celkové hodnocení (slovně): 
 
Předložená práce z oboru historické regionalistky se věnuje zániku středočeské obce Mladá, jež 
musela ustoupit vznikajícímu vojenskému prostoru. Autorka stručně seznamuje s historií obce, 
nastiňuje život v obci na začátku 20. století, jádrem práce je vylíčení počátků vojenského cvičiště a 
průběh odkupů, vyvlastňování a nakonec odchodu obyvatel Mladé. 
Původní verze diplomové práce byla odevzdána v prosinci 2012, oponentem práce nebyla 
doporučena k obhajobě. Nutno říci, že zcela po právu – jednalo se ze tří čtvrtin pouze o několikeré 
opakování textů z pramenů a literatury, texty nebyly nijak uvozeny ani citovány. V takové podobě se 
naprosto nejednalo o diplomovou práci, ale spíše o pracovní výpisky, které byly – možná 
nedopatřením? – odevzdány. V druhé verzi autorka dotčené kapitoly (5, 6, 8 a 9) zcela přepracovala, 
resp. nahradila výpisky standardním odborným textem. Konstatuji, že většině připomínek bylo 
vyhověno. 
V jinak zdařilé práci shledávám několik nedostatků v oblasti struktury práce. Především se jedná o 
poněkud konfúzní úvod, v němž po osvětlení cíle práce a motivace diplomantky k jejímu napsání 
následuje rozsáhlá pasáž pojednávající o pokusu lokalizovat dnes již zcela ztracenou vesnici (mohlo 
by se směle jednat o samostatnou kapitolu) a až v další části úvodu autorka rozebírá stav pramenné 
základny. Podobnou neuspořádaností se vyznačuje i kapitola 4 Život v obci, jež byla oproti první 
verzi pouze přejmenována (Kostel i hostinec). Po velestručné historii obce (ta byla uvedena už 
v úvodu nadbytečnou citací textu na informační tabuli) následuje naopak velmi podrobný popis 
zaniklého kostela sv. Kateřiny a budovy školy a teprve poté diplomantka vykresluje celkovou podobu 
vesnice (základní údaj o počtu obyvatel vesnice je uveden až v polovině kapitoly). Úvod a kapitola 4 
byly prakticky beze změny převzaty z první verze práce, jejich úprava by byla rozhodně ku 
prospěchu. Práce bytné měla být více zapojena do kontextu, autorka měla v nástinu přiblížit další 
osud vojenského prostoru (např. uvažovanou likvidaci v práci zmiňované obce Lipník v 50. letech). 
Za další nedostatek považuji nevhodně zařazené přílohy přímo do textu práce. Navíc Příloha 1 
(schematický plánek obce) je de facto obrázek (jako takový je i označena), kterých je v textu 
mnohem víc, ale jako přílohy označeny nejsou. Také chybí jejich soupis. Přílohu 1 tedy nelze za 
přílohu považovat. Příloha 2 (projev poslance Práška) měla být zařazena až na závěr práce, jak bývá 
zvykem. U některých citací je na zvážení, zda neměly být kratší (např. s. 72–74 ). 
Diplomovou práci hodnotím jako zajímavý příspěvek k regionální historii, největším přínosem je 
pečlivé zpracování ohlasu událostí v dobovém tisku. Požadavky kladené na diplomovou práci byly 
splněny, práci proto doporučuji k obhajobě. 
 
Otázky k obhajobě? 
1. Uvažovala diplomantka o využití pamětnických vzpomínek (potomků vystěhovaných mladských), 
soukromých dokladů? 
2. Bylo vystěhování a zánik Mladé něčím výjimečné, odlišovalo se od likvidace jiných obcí? 
 
 
Navržená známka: Diplomovou práci navrhuji hodnotit známkou velmi dobře.                      
 
 
V Praze dne 1. 6. 2013      ……… 
           PhDr. Josef Lesák 
                                Podpis oponenta práce 
 


