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Celkové hodnocení (slovně) 

 

Lada Somrová si za téma své bakalářské práce zvolila dějiny obce Kostomlaty nad 

Labem, známé širší veřejnosti především z prózy Bohumila Hrabala Ostře sledované vlaky, a 

to v první polovině dvacátého století. Jsem přesvědčen, že se autorce její záměr podařil a 

posuzovaná práce představuje zajímavý vhled do dějin této obce ve zvoleném období. 

Autorka při psaní práce vycházela z archiválií uložených ve Státním okresním archivu 

v Nymburku se sídlem v Lysé nad Labem, kde jsou deponovány dokumenty z provenience 

samosprávných orgánů Kostomlat nad Labem. Zároveň studovala i v Archivu bezpečnostních 

složek, ocenit je třeba i práci s internetovými zdroji jako je databáze legionářů umístěná na 

stránkách Vojenského ústředního archivu nebo databáze terezínských vězňů na stránkách 

Památníku Terezín. Výsledkem bádání Lady Somrové je tak poměrně plastický obraz života 

v Kostomlatech nad Labem v první polovině dvacátého století. Autorka se věnuje politickému 

životu v obci, náboženským poměrům, kultuře a v neposlední řadě i každodennosti. Čtenář se 

dozví, jaké působily v Kostomlatech politické organizace, jak dopadaly volby do zastupitelstva 

či jací živnostníci působili v této obci. Za poměrně zdařilé považuji pasáže popisující období 

první světové války či hospodářské krize, naproti tomu období druhé světové války je zde 

věnována menší pozornost. Jak sama autorka uvádí, důvodem je skutečnost, že obecní kronika 

nebyla v této době vedena a její zápisy z tohoto období byly vytvořeny dodatečně. Je tedy 

zřejmé, že obecní kronika představovala pro psaní této práce stěžejní pramen. Někdy je tak 

těžké rozlišit informace převzaté z kroniky a vlastní interpretaci autorky. Zároveň se ale Lada 

Somrová pokusila popsat osudy jednak československých legionářů z první světové války, 

pocházejících z Kostomlat, a dále občanů této obce postižených nacistickým pronásledováním 

v době druhé světové války. Zde autorka musela vycházet z dalších historických pramenů a 

prokázala tak schopnost práce s jinými typy zdrojů.                 

Práce je psána poměrně čtivým jazykem, nachází se v ní však řada pravopisných chyb 

a gramatických nepřesností. Výskyt těchto chyb však nepřekročuje standard kvalifikačních 

prací. Přes výše uvedené připomínky jsem přesvědčen, že práce splňuje podmínky kladené na 

bakalářské práce a doporučuji ji k obhajobě. 

 

 

V Praze, 4. září 2017       PhDr. Petr Koura, Ph.D.  


