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Martina Flanderová si pro svou bakďář;kou praci vybrala téma z místní regionální historie.

Přestože se o motivaci k výběru tohoto tématu v celé BP nedozvídríme nic, předpokJádátm, že

autorka pravděpodobně zamýšlela populanzovat dějiny oblíbeného regionu či instituce.

I{istoriclcý ,.yvoj muzejních institucí, zvl:áště pak těch s širším regionálním a vědeckým

,.záběrem"' je v posledních desetiletích sice r'elmi dobře zpracován, přesto lze tal1o zvolené

téma považovatzal,hodné a účeiné.

Z lr},:,]iska abs:l}lrlvého přer1st*'',uje prí'ce l.'1artiny Fl:il,1;.';:ové c*iek v*lrni problernatický-.

\ř textu bohužel n;naclr:'lzírn i,;:dstat;iiijí r.l,,.šrnÝ trod, Ú:'l něrrř b;-cil postavila alcspoň

častečně pozitivru argunren1:,:i k p+c,>i:ic beikal:';ř::ké práce. Srrac samotné v1'tčení

badatelského cíle vúvodu (o jedcnál:r. ří_l:ích!) cu jisié míry ocpcvídá rrarokům na

absolventskou vysokoškclsjro'.r praci, př:':l':vším s ciil'*.,]em r}:1 přij:"rtelnou kompilaci

v bakalářském studijníln pi'i-'::iamu: ,, ...c!:těla l:-ych čtenóřtim představit historii

ckomutovského rnt;:ea orl. jeiio p+'Jáiků ,;ž;;':, 't'sučasr:Úlll. C.|;:iraklcriioya( j':ho sbíriql, í,opsat

sattčc"'né i rli*lii expozi:e a ť,:zrtóni!! llií.'' ." význa,tirir'',::i ředitcii ftlu'zt{]. ". Bo}ružci další

eleno';ntámí souř:is:i úvocrr <jo }i' (arr*lý:rll ;,:;';',-'jů a ř;li-lli']l:;':, argurrel:i,acc výbóru, přírosu a

a7zn:lrru tórrratu a;:cd.) ch3'bšjí zce|a.

Úvodní těžko pochopitclnou kapitolu o liistorii města Chomutovq která je ponrěmě

neústrojná jak zpohledu obsahového (2 odstavce), tak formálního zpracování, vystřídají

áruba od poloviny BP kapitoly přece jen věcnější a sdělnější. Text v rozsďrlejších kapitolách

však musíln s upřímnou lítostí ozračit za nesYstenraticlry. Vedena zi:ruba čtyřmi základními

tituly, na něŽ autorka opakovarrě odkazuje, naplňuje sice zdánlivě celkový rozsah BP

požadovanými 30 stranami odbomého texfu, to však bez nríroků na dodrŽení celistvých

stránek. Důvod odhaduji jako snahu autorky ,,přeskládať' informace získané z několika

literrírních zdrojů a z internetových stránek muzea. Na tomto místě rezignuji na rozbor

problematických formulací, jíc|lž nacházím v práci větší mnoŽství, a to především z hlediska



stylistického, ale i z hlediska očekávané odborné erudice (pojmosloví, které je ďejmě

převzato z populiírních a propagačních materiflů: ,,tradice a svět forušných hor z doby našich

pradědečků a prababičeř" apod.)

Z hlediska formálního obsahuje práce do jisté míry všechny požadované náležitosti.

Poznámkoaý aparát je pouŽit v nríře elementamí, navíc často v1rržit jato překladový

slovníček. Další ranou pro hodnotitele je grafická úroveň práce: výýkanr autorce na mnoha

místech roztrodoviání mezi zarovnáním te1tu do bloku anebo jeho volnou verzí, nedůslednost

včlenění kapitol a odstavců' rozdílnost vřádkovaní různých častí textu BP... BohuŽel se

autorka nevyhnula ani gramatickým chybám (včetně hrubých _ na více místech shody

podrnčtu s přístrdkem apod.)
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