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Tereza Váchalová si pro svou bakalářskou práci vybra\atéma, které představuje propojení

regionální místní historie s analýzou a interpretací ptezentace dějin specifického regionu

zipaďnich Čech vmuzejních expozicích' Bakalářská práce má charakter jak teoreticko-

historický, tak metodický a praktický atlaznačv1e potěšující skutečnost, že absolventka oboru

hodlá dále pokračovat ve studiu učitelství dějepisu.
V tomto smyslu jde o téma zvolené vhodně a účelně.

Z hlediska obsahového je práce Terczy Váchalové zajímavým souborem, který jednoznaěně

dokládá schopnost autorky jednak účelně pracovat s informačními z&oji (literárními i
pramennými), jednak efektivně využít získaných poznatků zterénního výzkumu muzeí
k sestavení nového celku. Práce je uspořádaná a má logickou strukturu. Autorka
charakterizuje jednotlivá muzea a dá|e logicky pŤechází k přehledu lidových tradic a

etnografických speciťrk Domažlicka, která se odrážejí v rozmanitých expozicích. Předložená

BP je celkem čtivá a bez odborných závad, čitelný je také autorčin osobní přínos a vklad'
V bakalářské prácije evidentní znalost místních poměrů a osobní zájem pro vybrané téma'

Právě tento osobni zájem vedl autorku také k výzkumu historického povědomí místních
obyvatel v oblasti návštěvnosti či alespoň znalosti místních odborných institucí _ muzei.
Empirický výzkum, který Tereza provedla, je dobře sesta\'en, zptacován i interpretován

z hlediska kvantitativního i kvalitativního.

Z hlediska formálního obsahuje práce všechny požadované náležitosti" Poznámkový aparát

je v souladu s doporučovanou noťmou a představuje soubor zcela dostačující pro zamýšlené

cíle předkládané BP, které autorka charakterizuje vprecizním úvodu - seznam literatury a

pramenů je chvályhodný. Autorka vyuŽívá řadu vhodných a účelných příloh, a to včetně

grafického hodnocení empirického výzkumu. Grafická úroveň celé práceje velmi dobrá.

otázka autorce: Můžete prosím shrnout výsledky empirickéIto výzkumu z hlediska Vašich
předpoklaďů? Byly výsledky ďotazníkového šetření pro Vás překvapivé či nikoli?

Bakalářská práce Terezy Váchalové je kvalitním završením vysokoškolského studia

v bakalářském programu, proto ji doporučuji k obhajobě s návrhem na hodnocení výborné.

V Plzni 27.5.2017 Paed Dr. Het e ld Východskd
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