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Celkové hodnocení (slovně) 

Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta 

Katedra dějin a didaktiky dějepisu 

Magdalény Rettigové 4, 116 39 Praha 1 



J. Müller se věnuje výzkumu českého vysokoškolského studentstva v době první republiky již 

několik let. Svůj pokračující zájem dokládá na předložené diplomové práci, která je příspěvkem ke 

studentskému spolkovému životu ve zmiňovaném období a to na příkladu historie vysokoškolského 

právnického spolku Všehrd. Svůj výzkum opírá především o archivní materiály uložené v AUK a dále 

dobový periodický tisk. J. Müller v práci potvrdil přehled po literatuře a pramenech zkoumaného 

období, jistá pochyba však panuje nad zvolenou metodou zpracování. Práce se snaží prolínat 

chronologicky a tematicky koncipované pasáže, což se však ne vždy úspěšně daří. Zvolená struktura 

vede na některých místech k opakováním (kap. 3 a následně kap. 6, zřízení nadace Karla Hermanna-

Otavského s. 61 atd.) či odkazování na pozdější (nebo naopak dřívější) pasáže. Čtení to poněkud 

znepřehledňuje. Je zřejmé, že institucionální dějiny se nesnadno uchopují a vzhledem k absenci 

„příběhu“ v jejich existenci i hůře popisují. 

Práce je nicméně čtivě napsána, téměř prosta chyb. Objevují se jen některé drobné nepřesnosti. 

(Agrární studenti s. 31, Matiegka nikoliv Matiega, Karolinum – Karolínum). Osobně se kloním k psaní 

označení první republika s malým písmenem, stejně tak mladočech či staročech naopak oficiální název 

státu zněl Republika Československá.  

Jedná se však o drobné výtky. Práce představuje nejucelenější podobu dějin tohoto 

nejvýznamnějšího (alespoň co do počtu členů) pražského studentského spolku.  

Proto ji samozřejmě doporučuji k obhajobě. 

 

Doplňující otázky: 

Zachovaly se výsledky ankety “Jak zvýšiti propagaci naší vlastvi v cizině?” S. 78 

Doba studia trvala 5-6 let? S. 32 

       

Datum                    Podpis oponenta práce PhDr. Jiří Hnilica, PhD. 

 


