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Recenze bakalářské práce slečny Zdeňky Říhové 

 

SPOLKOVÝ ŽIVOT V 2. POL. 19. ST. V PLASÍCH 

 

Faktograficky doslova nabitá je bakalářská práce slečny Zdeňky Říhové. Dějiny 

spolků, zejména v jejich „zlaté éře“, které často nejsou na regionální úrovni ani 

zdokumentovány, natož odborně zpracovány, tak postupně díky absolventským studiím 

posluchačů Katedry historie FPE ZČU, dostávají přesnější obrysy. V tom také spočívá hlavní 

přínos práce slečny Říhové, která se ve své práci opírá o odbornou literaturu, rozsáhlé 

prameny archívní povahy, relevantní internetové zdroje i o místní dobový tisk.  

Předkládaná diplomová práce zahrnuje včetně úvodu, závěru, seznamu literatury a 

pramenů, seznamu literatury, seznamu příloh a resumé 49 stran a v této podobě je členěna do 

jedenácti částí, resp. sedmi kapitol. Výběr i zpracování příloh vhodně doplňuje textovou část 

práce. Podrobný a rozsáhlý poznámkový aparát v každé kapitole (celkem 117 poznámek) 

svědčí o poctivosti, s jakou byla práce sestavována.  

Problém nutnosti vysvětlit obecněji některé události a dát je do souvislostí 

s historickými procesy týkajícím se více či méně dějin obce se autorka pokusila vyřešit 

tradičně, a sice předsunutím této problematiky před části věnované jednotlivým plaským 

spolkům i dějinám Plas.  

Snaha zachytit dějiny spolků i představit a přiblížit osobnosti, které stály u jejich 

založení či v jejich vedení, přirozeně skrývá nebezpečí určité jednotvárnosti a klade větší 

nároky na čtenáře. Přesto se domnívám, že předložená práce je i po literární stránce vcelku 

zdařilá. K zajímavějším částem práce osobně řadím kapitolu věnovanou sboru dobrovolných 

hasičů, činnost Národní jednoty pošumavské je popsána v poněkud obecnější rovině.  

Pisatelka se v podstatě dokázala až na drobnosti vyhnout prohřeškům stylistickým a 

gramatickým, větších chyb se nedopustila ani z hlediska formálního.  

V rámci obhajoby by se autorka mohla pokusit o zdůraznění významu spolkového 

žihovat pro tehdejší českou společnost a jeho přínosu pro vznik občanské společnosti jak ve 

století devatenáctém, tak za první republiky. Zmíněny by mohly být – pokud existovaly – i 

spolky německé, a to nejen v souvislosti s NJP… 

 

Bakalářskou práci Zdeňky Říhové doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit ji jako 

výbornou. 
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