
Posudek oponenta

Barbora Maňáková, ,,Padlé plzeňské ženy v 19.sto1etí. Bakalářská práce pod vedením

docenta PhDr. Jana Kiliána, Ph.D., Katedra historie Pedagogické fakulty Západoěeské

univerzityvPlzni' 2015,76str. + 15 příloh.

Úvodem konstatuji' Že se jedná o mimořádně kvalitní práci, zaloŽenou na analýze rozsáhlého

spektra primární i sekundární literatury, tisku, ale zejména dosud nezpracovaných a

nevyužitých pramenů. Svojí úrovní dobře reprezentuje autorku, která své tři roky studia

využIla k nabýí odborné erudice i širšího kulturně-historického rozhledu. Problematika

prostituce kupodivu není pro Plzeň zpracována, takŽe bakalářskou práci (dosahující

parametrů diplomky) Ize oznaěít jako původní přínos k sociálním dějinám Plzně 19.století

s přesahem do moderní doby' Kromě fundovaných odkazů šlechtí autorku i snaha o

komparaci s dalšími městy Čech i její zqem o srovnání směrem k současnosti (zde se opírá i

rtznáaktuální svědectví metodou orální historie). Barbora Maňáková tak vytvořila historicko_

antropologickou studii' která by mohla obstát i v přísném hodnocení SVoČ na celostátní

úrovni. Atraktivní téma je zpracováno navíc na logicky strukturovaném půdorysu ětivě, místy

aŽ poutavě. AŽ nečekanou stylistickou vyzrálost autorky podtrhuje grafická uprava a bohaté,

přitom funkční přílohy včetně fotograťtí' tabulek a grafir. o důkladné přípravě svědčí i

Seznam literatury a pramenů i 257 poznámek pod čarou. Jen drobná připomínka - v přípravě

unikla autorčině pozornosti významnákn1žni novina, vydaná na přelomu roku, jejíŽ znalost

by mohla odstranit autorčino tápání ohledně plzeňského ,,hospodského" místopisu . Jedná se

o důkladnou rozsáhlou monog1afii Markéty Maškovské o historii plzeňských hospod a

restaurací i vináren (mnohdy s dámskou obsluhou). Pro zajimavost _ jedná se o diplomovou

práci naší katedry (samozřejmě rozšířenou). Takže i povzbuzení pro slečnu Maňákovou

k případnému vydání jejího zdařilého opusu tiskem. Nepochybně podíl na výsledku přísluší

i vedoucímu práce i archivní konzultantce Mgr.Novotné' ale hlavní zás|lha patří studentce

Maňákové.

Záv&ečné hodnocení: práce splňuje plně nároky kladené na bakaláŤské práce, a proto ji

doporučuji k obhajobě s hodnocením výborně.
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