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Celkové hodnocení (slovně) 
      Cílem diplomové práce Martiny Sádlové bylo zpracovat život a události závěru 2. 

světové války na Mirovicku. Neomezila se pouze na popis událostí zvoleného období, ale vše 

zasadila do širšího kontextu světové války, regionálních dějin a dějin všedního dne. Jedná se o 

tematiku velice složitou a rozsáhlou, založenou na existenci a dostupnosti pramenů a 

výpovědích pamětníků. Práci tvoří pět logicky provázaných kapitol včetně Úvodu a Závěru a je 

doplněna poznámkovým aparátem, seznamem použitých pramenů a literatury a přílohou. Na 

počátku práce se autorka zabývá shrnutím a hodnocením existujících pramenů a literatury. 

V další kapitole se věnuje životu na Mirovicku v letech 1938 – 1945. Hlavní pozornost klade 

na období protektorátu, v němž nás seznamuje nejen s odbojovou činností a válečnými 

událostmi, ale věnuje se i kulturnímu a spolkovému životu a školství. Těžiště práce tvoří čtvrtá 

kapitola. V jednotlivých podkapitolách je popsána ilegální činnost, květnové dny a situace 

v prvních poválečných dnech na Mirovicku. Diplomová práce je založena na práci s literaturou, 

prameny a svědeckými výpověďmi pamětníků. Autorka dokázala dostatečnou schopnost s nimi 

pracovat. Konkrétní údaje jsou doloženy bohatými citacemi a poznámkový aparát je v práci 

zařazován průběžně. Práce Martiny Sádlové splnila všechny požadavky kladené na diplomovou 

práci a doporučuji ji k obhajobě.  
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