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Celkové hodnocení (slovně)

Práce je vymezena svým názvem: Druhý život náletů v Pardubicích. Autorka bohužel 
v úvodu dostatečně nevysvětluje, co tímto druhým životem přesně myslí. Publikovanou odbornou 
literaturu? Vzpomínky pamětníků? Pokud ano, nepatří tyto skutečným náletům než jejich druhému 
životu?

Značnou slabinou práce je množsví chyb, překlepů, stylistických neobratností. Vyjímám:
 Str. 6 – země Osy a jejích spojenců jsou šmahem označen jako fašistické; o 

Československu autorka hovoří coby o naší republice. Čí přesně?
 Str. 12 – „české země se nacházely na samém doletu spojeneckých letadel“; Most dle 

autorky není českým městem.
 Str. 14 – Targer Marker Bomb; opakovaně Welington.
 Str. 16 – co přesně myslí autorka teroristickým útokem?
 Str. 18 – obec Stošíkovice je opakovaně označována jako Stoškovice.
 Str. 25 – P-38 Droop Snoop.
 Str. 44 – autorka nevysvětluje pojem juniorka, který běžnému čtenáři mnoho neřekne.
 Str. 47 – „letecký nálet“.
 Str. 48 – pamětnice paní Eva je mylně označena jako „paní Jana“.
 Str. 60 – „Dne 31. května roku 1965 byla při výkopových pracích ve společnosti 

Paramo a.s. nalezena nevybuchlá letecká puma.“ V roce 1965 se rozhodně nemohlo 
jednat o akciovou společnost a též název byl jiný. Konkrétně šlo o Rafinérii 
minerálních olejů, národní podnik.

 Str. 61 – Neexistuje žádná Správa železniční dopravy. Jde o Správu železniční 
dopravní cesty.

 Str. 64 – „drobné výbuchy Semtína“

Práce se z větší části opírá o již publikovanou literaturu a její přínos v tomto ohledu není příliš 
velký. Za zmínku stojí srovnání dostupné literatury s poukazem na rozdíly v některých autory 
uváděných údajích.

Za nejcennější část práce považuji svědectví dosud žijících pamětníků, která autorka 
zaznamenala. Bohužel někdy se dala unést a do práce zařadila výpovědi, jež se tématu práce netýkají, 
např. „Žili jsme sice chudě, ale měli jsme všechno, co jsme potřebovali, ne jako teďka.“ (str. 46)
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