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Posudek vedoucího diplomové práce

                                      Barbory KABEŠOVÉ

Historie a současnost horské služby v českých zemích a Československu

       Diplomová práce Barbory Kabešové si vytýčila jako cíl zmapovat vznik a vývoj Horské 
služby v českých zemích a Československu od samotných počátků až do současnosti. (s. 9).
Z tohoto hlavního cíle logicky vyplývají také dobře promyšlené dílčí cíle a úkoly uváděné na 
téže straně. 
       Použité metody (s. 9) jsou pro historickou práci tohoto typu vhodně voleny, proto mě 
překvapuje, že se v seznamu literatury nenachází ani jedna práce zabývající se historickými
metodami. Kabešová vychází ze 25 literárních titulů, 2 periodik, a 10 internetových zdrojů. 
Již tento výčet zasvěcenému posuzovateli nastiňuje vysokou úroveň práce. Přesto postrádám 
ohlasy na práci HS v dobovém tisku (Československý sport, Stadion atd.). Rozbor (kritika) 
použitých zdrojů mohl být obsáhlejší.
      Struktura diplomové práce je promyšlená, logická a přehledná. Diplomantka se ve zvolené 
problematice dokonale zorientovala a dokázala ji zpracovat na vysoké úrovni. Text je členěn
na 19 kapitol a doplňují jej 4 přílohy, spíše ilustrativního charakteru. Počáteční kapitoly o 
lidských aktivitách provozovaných v horském prostředí promyšleně a věcně uvádějí hlavní 
zkoumané téma. Kapitola 6 (s,12 – 27) nastiňuje vznik a vývoj HS v Československu a  České 
republice od počátků do současnosti. Následující části práce analyzují HS v jednotlivých 
horských regionech – Krkonoše, Jizerské hory, Jeseníky, Orlické hory, Beskydy, Šumava,
Krušné hory. Obsah těchto kapitol získala autorka na základě informací od náčelníků HS 
příslušných oblastí. Jejich sdělení jsou sice velmi cenná, jako původní pramen, ale 
samozřejmě poněkud jednostranná. Není mi jasné, proč takto získané informace autorka 
neuvádí, v seznamu literatury a pramenů. Úroveň práce výrazně zvyšuje velmi zajímavé 
srovnání jednotlivých oblastí působišť HS podle autorkou vybraných kritérií. Výsledky jsou 
uváděny v přehledných tabulkách a grafech. I další, menší kapitoly o technickém vybavení 
HS, spolupráci s leteckou záchrannou službou a základní informace o záchranných horských 
organizací v zahraničí, mají v práci své místo.
       Formální, stylistická i jazyková úroveň odpovídá požadavkům kladeným na tento typ 
kvalifikační práce. Přesto lze v textu nalézt několik drobných gramatických chyb a překlepů.
Výsledný dojem poněkud kazí školácká chyba ve shodě podmětu s přísudkem na s. 17.
    Celkově lze práci hodnotit kladně. Je z ní patrna snaha, píle, trpělivost, historická poctivost,
ale i částečná erudice autorčina, se kterou úspěšně zpracovala zvolenou tématiku na úrovni 
diplomové práce. Výstižná Diskuze a jasně formulované Závěry završují zdařilý a přínosný 
text.
Předkládanou práci doporučuji  k obhajobě.
Hodnocení :

Otázka k obhajobě: Vysvětlete, proč je kapitola o HS v Krušných horách je mnohem 
rozsáhlejší i jinak členěná, než statě o ostatních českých a moravských pohořích.
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