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Hodnocení bakalářské práce pana Jakuba Myšky 

 

PLZEŇSKO PO VYDÁNÍ POUČENÍ Z KRIZOVÉHO VÝVOJE:  

FÁZE TVRDÉ NORMALIZACE 

 

Konec 60. let představuje mezník v dějinách socialistického Československa, který od 

pádu bolševické diktatury v roce 1989 přitahuje historiky, politology i politiky. Přes četné 

publikované práce a studie nebyl výzkum tohoto období ani zdaleka ukončen. To se týká 

zejména počátků normalizace v regionech či oblastech tehdejší ČSSR. Z tohoto hlediska 

představuje práce pana Myšky zajímavý a jistě i přínosný pokus o další rozšíření našich 

poznatků. 

Bakalářská práce zahrnuje – včetně úvodu, závěru, pamětnického exkursu, seznamu 

pramenů a literatury, summary, příloh a seznamu použitých zkratek šedesát dva stran a je 

členěna do osmi kapitol. Samotná práce je opřena o literaturu a elektronické archívní 

materiály. Zajímavým počinem je interpretace rozhovoru s pamětníkem, dědem autorovým. 

Zaměření bakalářské práce na tehdejší Plzeň umožnilo autorovi zabývat se nástupem 

normalizace z poněkud jiného úhlu pohledu, vyhnout se řadě dnes již obvyklých klišé, a 

předložit poměrně hodnotné „mimopražské“ svědectví o naší nedávné historii. Navíc Plzeň 

osvobozená americkou armádou a ovlivněná dalšími historickými událostmi představovala do 

jisté míry i v rámci komunistického Československa poněkud specifickou končinu. Autor se 

jako ve všech pracích zaměřených na určitou oblast musil vyrovnat se začleněním 

regionálního dění do takříkajíc celostátního, čímž opět vyvolal otázku, nakolik je nutné 

v práci věnované regionálním dějinám uvádět víceméně známá fakta. Domnívám se, že 

v bakalářské práci pana Myšky jsou tyto údaje vyvážené, byť pozornost věnovaná období 

„Pražského jara“ nemusila být až tak velká.  

 

Podrobný a rozsáhlý poznámkový aparát – 149 poznámek – svědčí o důkladnosti, 

s jakou byla práce sestavována. I když se tedy jedná o práci převážně kompilační, určitě 

splňuje požadavky kladené na tento typ absolventské práce, a proto ji doporučuji k obhajobě a 

navrhuji hodnocení výborně.  

  

 

 V Tlučné, 18. srpna 2013                                                   Miroslav Breitfelder 

  


