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Cílem bakalářské práce Lady Somrové bylo popsat historii obce Kostomlaty nad Labem 

v první polovině 20. století. Práci tvoří devět kapitol včetně Úvodu a Závěru a je doplněna 

seznamem informačních zdrojů, poznámkovým aparátem a přílohou. Pozitivním rysem práce 

je zařazení kapitoly Prameny, literatura a metodika. V této kapitole autorka zpracovala 

přehled a charakteristiku použitých dokumentů vztahujících se k danému období. V dalších 

kapitolách se autorka věnovala stručnému nástinu historie Kostomlat do počátku 20. století, 

období do roku 1914, I. světové válce, Československé republice před Mnichovem a po 

Mnichovu, II. světové válce a roku 1945. Určitým nedostatkem práce je její členění. 



V kapitole 6 by přehlednosti prospělo další členění podkapitoly 6.1, v kapitole 7 by bylo 

vhodnější uspořádání podkapitol tak, aby na sebe logicky navazovaly. Např. rozčlenění 

podkapitoly Protektorát Čechy a Morava na menší celky, podrobnější popis konce války, 

včetně důsledků, poté zařadit podkapitolu, která se věnuje školství a kulturnímu životu a 

osobnosti B. Hrabala. Drobné nedostatky se objevily i ve stylistice. Autorka používá příliš 

dlouhá souvětí a archaismy. Tato problematika se objevuje v pasážích, které vycházejí 

z použitých informačních zdrojů. Přitom není jasné, zda jde o přesnou citaci nebo o její 

volnou interpretaci. Přes uvedené připomínky splňuje práce všechny podmínky kladené na 

bakalářskou práci. Autorka v ní prokázala schopnost pracovat s prameny a literaturou, a proto 

ji doporučuji k obhajobě.  
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