
Posudek diplomové práce Alžběty Gilíkové

Název práce: Zámek Lnáře ve 20. století

Diplomantka si v úvodu práce stanovuje jako cíl zachycení různých životních příběhů, osudů

lidí, staveb a věcí. Na dalších 10 stranách úvodu představuje historii zámku Lnáře od jeho 

počátku až po 20. století, které je hlavním tématem práce.  V posledním odstavci úvodu je 

znovu uveden cíl se specifikací směrem ke sledování změn vlastníků zámku a celého panství, 

zevrubnému popisu exteriérů, interiérů zámku a uvedení těchto informací do dobových 

souvislostí.  

Jako méně srozumitelnou hodnotím koncepci práce, kdy v úvodu kapitol 1 a 2 jsou postiženy 

vybrané informace k celému období poloviny 20. století a v následujících 4 podkapitolách se 

autorka opět v čase vrací a postupuje chronologicky znovu, podrobněji. Úvod i závěr práce 

obsahuje množství věcných informací spolu s vytyčením cílů a zhodnocením jejich naplnění. 

Domnívám se, že koncepce autorky měla být v úvodu lépe vysvětlena. 

Jednotlivé podkapitoly nabízejí podrobný pohled, kterému nechybí propojení života 

popisovaného místa s „velkými“ dějinami, autorka sleduje politické, hospodářské i kulturní 

souvislosti událostí. Uvádí a komentuje problematická rozhodnutí, události, jejichž výsledek 

byl sporný, vysvětluje a komentuje na základě hlubší znalosti problematiky. Tento postup 

práce oceňuji zejména u období 1. republiky.

Práce je založená na velmi solidním základu práce s prameny a literaturou. Pozitivně 

hodnotím využívání širokého spektra zdrojů, vhodně volený systém odkazů a doplňujících 

vysvětlivek. Z poznámkového aparátu je zřejmé, že studentka má téma dobře promyšlené a 

je proto schopná pracovat na více úrovních textu. 

Přestože cíle práce jsou formulovány velmi minimalisticky, jako popis objektu v dobových 

souvislostech, domnívám se, že zejména 1. část práce naplňuje širší spektrum cílů. Závěr 1. 

části je ale poznamenán větší závislostí na zdrojích, autorka uvádí informace, které získala

zejména z kroniky města Lnáře, nepropojuje je s dalšími informacemi ke kontextu, jak to 

velmi zdařile činila v předcházejících podkapitolách. Jako příklad uvádím str. 42 a 43 

s popisem událostí kolem začátku války, které mají charakter útržkovitých zápisků z kroniky, 

postrádám zde postižení kontextu u problematiky odvodu mužů v letech 1942 a 43, stejně 

jako informace k působení vojska generála Vlasova na str. 45, kde autorka v textu vycházela 

pouze z kroniky města a jejích neúplných informací.

Ve 2. části práce přináší velké množství konkrétních věcných informací, které buď uvádí do 

kontextu, nebo pouze řadí a uspořádává. Je pochopitelné, že k nedávné minulosti je 

zpracováno méně literatury, chybí zde časový odstup, který by umožňoval události 

komentovat, propojovat a interpretovat. Zde souhlasím s autorkou, že práce má být 

podnětem k dalšímu historickému bádání.  



Za problematické považuji uvádění seznamů, přehledů a tabulek do textu na stranách 30 –

35, 39 a 49, o kterých se domnívám, že v této podobě patří do přílohy a hlavní text by měl 

tyto informace dále zpracovávat. 

Vzhledem ke kvalitě zpracování a překážkám, které práce tohoto druhu komplikují, hodnotím 

práci jako odpovídající úrovni diplomové práce a doporučuji k obhajobě.   

Otázky k obhajobě

1. Ve své práci vycházíte z pramenů i literatury, ale v seznamu použitých zdrojů je 

nazýváte nesprávně, vysvětlete jaký je rozdíl mezi prameny a literaturou. 

2. Upřesněte, o jaké odvody obyvatelstva ve Lnářích šlo v letech 1942 – 43.

  

V Praze dne 5.5. 2016 ing. Michaela Dvořáková, PhD.


