
 

Posudek vedoucího práce na bakalářskou práci Aleny Hubáčkové na téma 

 „Realita obecní správy a samosprávy na příkladu obce Mirošov v letech 1918-1950“ 

 

 

Studentka předložila přepracovanou verzi práce, která neprošla minulým termínem státních 

zkoušek. Je zřejmě, že se prací opravdu zabývala, vynaložila úsilí, aby odstranila fatální 

nedostatky, které původní verze vykazovala a přiblížila se tak splnění úkolu, který si při 

zadávání bakalářské práce vytýčila. 

V původní verzi kolegyně Hubáčková vycházela pouze z on-line přístupné obecní kroniky a 

informace z ní doplnila o zcela obecné údaje z učebnice Dějiny správy…. a z několika brožur 

k místním dějinám. Nová verze má již formálně i obsahově více charakter kvalifikační práce. 

Pracuje s odkazy na pramen a literaturu. Kromě popisných kapitol obsahuje i kapitolu, 

zabývající se metodou zpracování a prameny. V případě této kapitoly by se dalo diskutovat o 

užité terminologii. Studentka by v obhajobě měla představit zdroj, na jehož základě kapitolu, 

potažmo práci zpracovala. Zounkova-Šimáněho práce není na FF příliš užívaná, proto by ji 

měla blíže představit.  

Dále autorka bakalářky představuje obec Mirošov na základě dostupné literatury, nově i 

s použitím encyklopedických zdrojů – resp. Ottova slovníku naučného. 

V kapitole použila už i písemnosti z fondu obce a z okresních fondů, které jsou uloženy ve 

Státním okresním archivu v Rokycanech. Práce s těmito písemnostmi ještě vykazuje 

nedostatky, které jsou typické při nedostatku zkušeností při práci s archivními dokumenty, ale 

znamená opět velký posun proti původní verzi bakalářské práce. Nedostatky se projevují 

konkrétně např. v citacích, kdy necituje jednotlivé dokumenty, ale pouze čísla kartonů a 

signatury, což by u oboru archívnictví nemohlo projít, pro veřejnou správu je určitá tolerance 

možná. 

Po kapitole o dějinách Mirošova následuje shrnutí vývoje správy v Československu 

v autorkou sledovaném období. Autorka si touto kapitolou ujasňovala celkový vývoj, kterému 

se ve své práci věnovala z lokálního hlediska jedné obce, pracovala tu s terminologií, kterou 

pak aplikovala na lokální poměry. 

K lokální historii se pak vrací přes kapitoly o JUDr. Feierabendovi a zámku, který v Mirošově 

koupil. 

V kapitole „Shrnutí veřejné správy v Mirošově…“ pracuje kolegyně Hubáčková již hodně 

s archivními prameny, zejména z protokolů schůzí obecního výboru rekonstruuje události 



v obci, kterými se obecní výbor ve sledovaném období zabýval. Použila metodu případové 

studie (case study), tj. chce na základě sledování určité záležitosti ukázat způsob jednání. 

Zvolila si několik příkladových let v práce obecníc orgánů – 1920, 1939, 1945, kdy tento 

způsob aplikuje. Bylo by však dobré, tento přístup zdůraznit, zmínit v obhajobě, aby tato 

kapitola pro nezasvěceného čtenáře nepůsobila dojmem útržkovitosti, mezerovitosti v líčení 

sledu událostí. 

Za nejpovedenější z celé práce považuji kapitoly o četnictvu a o školství. Jsou tematicky 

ucelené, ačkoli i tady by se dalo pracovat s větším množstvím pramenů i literatury (obecná 

literatura k oběma tématům v dané době zkoumání existuje). Nicméně z těchto kapitol se 

čtenář o dění na daném poli dozví nejvíce. 

V závěru omylem uvádí „fond OA Mirošov“ místo „AO Mirošov“, tj. archiv obce Mirošov, 

čímž poněkud mate čtenáře.  

Zcela tu pomíjím drobné formální nedostatky jako výpadky písmenek (s. 26 „sokolkou obec“) 

apod.  

Předložená bakalářská práce může být hodnocena stupněm dobře. 
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