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Průběh obhajoby: Diplomant podrobně seznámil komisi se svojí prací „Plukovní kroniky v

kontextu české prvorepublikové legionářské literatury“. Vedoucí práce
PhDr. Richard Šípek, Ph.D. přečetl posudek vedoucího práce. Kladně
zhodnotil samostatnou práci diplomanta. Vyzdvihl vysokou úroveň
stylistického zpracování práce a také snahu uchopit téma legionářských
kronik v rámci knihovědného výzkumu. V posudku vytkl diplomantovi
zejména chyby v citování pramenů a sekundární literatury, rovněž však i
nedostatečnou závěrečnou revizi práce z hlediska gramatiky. I přes
uvedené výtky ohodnotil práci diplomanta výborně.
Oponentka práce Mgr. Klára Andresová přečetla oponentský posudek, v
němž vyzdvihla snahu diplomanta věnovat se dosud málo probádanému
tématu. Kladně hodnotila vhodně zvolenou strukturu práce. Oponentka
udělila práci známku velmi dobře.
Po přečtení obou posudků seznámil předseda komise doc. PhDr. Petr Voit,
CSc. zúčastněné s hodnocením konzultantky práce Mgr. Aleny
Petruželkové, která vyzdvihla přínos práce diplomanta spočívající ve
využití legionářských kronik při historiografickém výzkumu jako
relevantního historického pramene. Konzultantka kladně hodnotila
především vysokou stylistickou úroveň diplomové práce. Diplomantovi
naopak vytkla výskyt zjednodušujících tvrzení v textu a absenci řádné
citace literatury a pramenů v poznámkovém aparátu, častý výskyt překlepů
a nevhodné užití nespisovných výrazů.
Předseda komise vznesl výtku týkající se charakteristiky žánrů plukovních
kronik a legionářské literatury označené diplomantem zavádějícím
termínem. Pro další práci doporučil diplomantovi zvolit více syntetizující
přístup ke zkoumanému tématu. 
Diplomant zodpověděl dotazy položené v posudku vedoucího a oponentky.
Neuspokojivě vysvětlil důvody pro formální nedostatky své práce a rovněž
absenci citace sekundární literatury. Komise se proto přiklonila i přes
nesporné kvality práce k celkovému výsledku velmi dobře. 

Hodnocení komise: velmi dobře



Výsledek obhajoby: Velmi dobře

__________________________________
doc. PhDr. Petr Voit, CSc.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

