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Hodnocení bakalářské práce slečny Lucie Kinclové 

 

PLASY 1945 – 1989. 

 POLITICKÝ A KULTURNÍ VÝVOJ 

 

Zpracování dějin obcí a měst patří k poměrně častým námětům klasifikačních prací.  

Pokusy o zpracování nejnovějších, poválečných dějin již tak četné nejsou. Z tohoto hlediska 

lze proto hodnotit předloženou bakalářskou práci jako zajímavou a přínosnou.  

Samotná práce je opřena o nevelké množství regionální odborné literatury, kroniky 

uložené v archívech, relevantní internetové zdroje výpovědi pamětníků a dobový tisk i 

propagační tiskoviny. Přes značnou snahu se autorce ne vždy podařilo oprostit od přejímání 

názorů komunistických „historiků“ a agitátorů.  

Práce zahrnuje – včetně úvodu, závěru, cizojazyčného resumé, seznamu literatury, 

pramenů a internetových zdrojů a seznamu příloh (zejména obrazových) padesát pět stran. 

Práce je členěna fakticky do tří kapitol, rozdělených do místy až nadbytečné řady podkapitol. 

Výběr i zpracování příloh velmi vhodně doplňuje textovou část práce.  

Po obsahové stránce vzbuzuje studie jisté rozpaky. Již zmíněný nedostatečně kritický 

odstup od komunisty předkládaných verzí historie umocňují i některé nepřesnosti v textu. 

Souvislost mezi počtem členů komunistické strany v obecním zastupitelstvu za první 

republiky a vysokým počtem komunistů v národním výboru roku 1945 je zcela jiná, než uvádí 

autorka a stál by za bližší vysvětlení. Některé události jsou líčeny poněkud nesouvisle: o 

Náměstí Klementa Gottwalda se dozvíme, že v roce 1949 vzniklo a v roce 1990 již neexistuje. 

Pisatelka se nedokázala vyvarovat několika chyb v syntaxi a větší pozornost mohla věnovat i 

psaní velkých písmen – alespoň přenastavit program MS Word. 

Přesto se domnívám, že bakalářská práce slečny Lucie Kinclové splňuje požadavky 

kladené na tento typ práce, a proto ji – přes uvedené připomínky – doporučuji k obhajobě a 

navrhuji hodnotit ji jako velmi dobrou. 

 

 V Tlučné, 18. srpna 2012                                                               Miroslav Breitfelder 

                                                                                                                   
  


