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Celkové hodnocení (slovně): 
 
Posuzovaná práce, mající převážně popisný charakter, je kromě úvodu, závěru, bibliografie              

a anotace (pouze v českém jazyce) rozčleněna do šesti hlavních kapitol členěných s výjimkou 

kapitoly druhé na dílčí podkapitoly. První tři kapitoly, zasazující práci do dobového kontextu,                

jsou věnovány obecnému vývoji českého venkova od počátku 20. století po nástup kolektivizace 

v poúnorovém Československu včetně represí vůči příslušníkům selského stavu. Předmětem čtvrté 

kapitoly je průběh kolektivizace v Plzeňském kraji včetně politických specifik plynoucích 

z geografické polohy tohoto regionu. V rozsahem nejobsáhlejší páté kapitole, která je z hlediska 

struktury práce stěžejní, se autor podrobně zabývá předpoklady, vlastním průběhem a lidsky 

tragickými důsledky socializace venkova na příkladu západočeské vesnice Žihobce a rodiny 

Prchalových. V šesté závěrečné kapitole je prostor věnován otázce dalších životních osudů režimem 

perzekvovaných členů rodiny, zejména pak problematice rehabilitací a restitucí po roce 1989. 

Kladně lze ocenit zejména výběr zvoleného tématu, rozsah textu (106 str.), celkové rozvržení 

práce, kontinuitu a vzájemné propojení sledované tematiky. Po obsahové  stránce splňuje oponovaná 

práce většinu náležitostí, kladených na bakalářskou práci jakožto první odborný badatelský výstup, tj. 

koncepční členění, sled zvoleného tématu, kritický rozbor pramenů,vlastní vývody, funkční 

poznámkový aparát, práce s odbornou literaturou aj. Po obsahové stránce práce vyčerpala stanovené 

vymezení tématu. Autor dokázal zhodnotil získaná fakta z odkazovaných zdrojů a poukázal na 

stěžejní problémy související s doposud společensky citlivou kapitolou našich soudobých dějin. 

Co však celkovou úroveň práce značně snižuje, je nedostatečná formální stránka, úprava                

a finální korektura textu. Práce není prosta pravopisných chyb a na mnoha místech se čte velice 

složitě. Na čtenáře působí práce dojmem, že si autor finální podobu textu vůbec nepřečetl. Jak jinak 

vysvětlit prázdnou stranu 98, výskyt osamocených řádků (str. 74, 102), zcela chybějící odkaz 293              

na str. 95, na několika místech nedokončené věty či věty nedávající smysl (str. 16, 18, 25, 26, 27, 34, 

64, 71 aj.), měnící se velikost písma v poznámkovém aparátu (např. str. 45, 47, 51), nadpis kapitoly 

pokračující na následující straně (str. 30-31) či formální úpravu str. 53 a str. 84? Je politováníhodné, 

že autor, který má ke zkoumané problematice úzkou rodinnou vazbu, nevěnoval závěrečné úpravě 

textu větší pozornost. Vesměs se jedná o nedostatky, které mohly být při finální korektuře jednoduše 

odstraněny. 

 

 

 

Celkovou úroveň oponované práce snižují zejména následující nedostatky: 
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• vzhledem k „atraktivitě“ tématu nedostatečný počet titulů v seznamu použité literatury 

• v úvodním rozboru pramenů chybí odkaz na konkrétní archivy, píše se pouze o fondech 

• absence seznamu zkratek (nutné zejména u odkazů na archivní prameny) 

• název kapitoly Historie obce, hospodářské podmínky a geografická poloha neodpovídá 

vlastnímu obsahu (str. 44; z textu se čtenář nedozví, kde se vesnice Žihobce              

geograficky nalézá) 

• zvláštní způsob členění vlastního textu 

• nesprávný způsob citace v citaci (např. str. 24, 63, 68, 72, 78, 88) 

• četná neobratná vyjádření v textu, mnohdy není jasný smysl věty (např. str. 16, 18, 25, 

26, 27, 34, 64, 71 aj.)  

• překlepy, pravopisné chyby, zejména chyby v interpunkci (např. str. 7, 11, 18,  19, 31, 

39, 41, 45, 47, 49, 50, 59, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 72, 73, 80, 82, 87, 99 aj.) 

• nejednotnost pravopisu (např. České země a české země na str. 13 či STB a StB               

na str. 81) 

• citovaný text v uvozovkách není vždy psán kurzivou (např. str. 70) 

• nepříliš důsledné provedení citací a poznámkového aparátu: 

o měnící se řádkování a velikost písma v poznámkovém aparátu (např. str. 45-55                       

u internetových zdrojů) 

o nesprávná forma citace internetového zdroje (např. str. 50) 

o nesprávná forma citace časopiseckých a sborníkových studií (např. odkaz č. 31              

na str. 19) 

o v případě některých citací je uvedeno pouze příjmení autora (např. odkaz č. 5           

na str. 8) 

o každý odkaz či citace musí být zakončena tečkou 

o pasáže převzatého právního textu/dokumentu  je mnohdy bez uvedení patřičného 

odkazu (např. na str. 19) 

o opakování totožných odkazů jdoucích bezprostředně po sobě (namísto tamtéž, 

citované dílo aj., např. str. 29, 30, 32, 35, 41, 42, 49, 67, 68, 69, 73, 79, 85 aj.) 

 
 
 
 
 
Doporučené otázky k obhajobě: 
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• V čem lze z metodologického hlediska spatřovat hlavní problémy při práci s pamětníky? 

• Jaké byly hlavní rozdíly mezi první a druhou fází kolektivizace z hlediska ideologické 

argumentace komunistického režimu? 

 

 

 
 
 
 
    Přes výše uvedené nedostatky práci doporučuji k obhajobě. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Navržená známka:                  dobře        
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
      
V Praze 28. 12. 2013        ……………………… 
          

   Mgr. Petr Svoboda 
 
 
 

 

 


