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Po SUDEK vEDoUCÍrro nax,q.lÁŘsxÉ PRÁCE

Lenky Markové

PAMňŤ CHoDSKA

MUZEA v DOMAŽLICKÉM REGIONU

Vedoucí: PaedDr. Helena Východská

Lenka Marková si pro svou bakalařskou práci vybrala odborně historické téma s regionální

tématikou. Výběr tématu BP dá1e dokládá zájem autorky o 
',spo1ečenskoď' 

prezentaci

historických i uměleckých artefaktů , v němž spatřuji vhodné didaktické zarnéŤení, které je

velmi vhodné vzhledem k dalšímu ve vysokoškolském studiu Lenky Markové' Autorka

usiluje o další studium historie právě pedagogickým směrem' Téma BP je vybráno vhodně

a účelně, a to jednak z hlediska záméru prokénat odborné kompetence autorky získané

v bakalářském studiu a jednak z hlediska záměru přispět k prezentaci dějin zajimavého

regionu.

Z htediska obsahového představuje práce Lenky Markové za1ímavý, logický a přínosný

celek. odborně uspokojivé pocity se dostavuji jtŽv samém úvodu, kde autorka mimo jiné

vhodně analyzujepoužité metody azdroje své badatelské práce atakéjasně formuluje cíle

BP. Zájem autorky se orientuje nejen na ,,sottčasno\l podobu muzejnictví v domažlickém

regionu", ale také na další aspekty této problematiky, např': ,,upozornění na přínos muzeí a

expozic v pedagogické oblasti", tedy mimo jiné využiti ,,spolupráce se školami"' Vtomto

smyslu povaŽuji za velmi přínosné vyuŽití orálních pramenů v rámci terénního výzkumu

autorky. Lenka Marková prokazuje jiŽ od úvodních kapitol evidentní orientaci v problému'

autorský přístup a vhodnou interpretaci získaných faktů. Faktografii čerpá jednak z dostupné

literatury, jednak z dlouhodobého terénního výzkumu jednotlivých regionálních muzeí' Právě

tento osobní přístup umožnil autorce vhodně komparovat, a především účelně zhodnotit

obsahovou i formální úroveň muzeálních expozicina DomaŽlicku' Tento výstup BP považuji

z hlediska vedoucího za nejhodnotnější. Autorka vyjadřuje erudovaný úsudek' na jehož

zakladě je moŽno vývořit si přesný obrěnek o zaněření, otgantzaci' ale i kvalitě

popisovaných výstav' Přestože jednotlivá mlJzea domaŽlického regionu představují poměrně

různorodou úroveň, autorka zttstává ve svém hodnocení v intencích pozitivního přístupu a



,,laskavých" formulac í. Zajímavéje v tomto smyslu např' zjištění, Že některé expozlce Jsou na

počátku 21 století de facto vtomtéž stavu, vjakém by\y zÍizeny na počátku (maximálně

v první polovině) století 20.

Práce je ucelená a přehledn á a zobsahového hlediska zcela splňuje moje představy o

velmi dobré úrovni bakalářské práce'

Z hlediska formálního obsahuje práce všechny požadované náležitosti. Poznámkový aparát

je použit správně a v míře naprosto dostatečné. Povžítá literatura a prameny tvoří pro toto

téma uspokojivě repre zettativnísoubor. Uvedený fotografický materiál a také ostatní přílohy

jsou zdaÍilé, hodnotné, v drtivé většině původní' Autorský styl Lenky Markové je

chvályhodně věcný. S uspokojením konstatuji, Že autorka se vyvarovala (i dílěích)

gramatických chyb.

Stejně jako zobsahového, tak také zformálního hlediska hodnotím práci velice kladně'

otázkaautorovi:VesvéBPjstesemimojinéorientovalanaosobníhodnocení
muzeálních expozic. Můžete shrnout svůj názor na nejhodnotnější muzejní expozici

Vašeho regionu, kterou nelze minout např. při Vaší budoucí pedagogické práci?

BakalářskápráceLenkyMarkovéjevelmizdaÍl|ýmzavršenímvysokoškolskéhostudia,

proto ji doporučuji k obhajobě s návrhem na hodnocení výborné'

V Plzni 17.5.2013 PaedDr. Helena Východska
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