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A. obsahová
V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce
patřičně rozpracovány. Cíle jsou adekvátně naplňovány.
Práce splňuje cíle zadání.
Studující využívá a kriticky vybírá sekundární a/nebo primární literaturu.
Práce má vymezen předmět, je využito odpovídajících metodologických
postupů.
Výstupy výzkumných částí jsou adekvátně syntetizovány a je o nich
diskutováno.
V práci je využita odborná terminologie a jsou vysvětleny hlavní pojmy.
V práci jsou formulovány jasné závěry, které se vztahují ke koncepci
práce a ke stanoveným cílům.
B. formální
Práce vykazuje standardní poznámkový aparát a jednotný způsob citací
v rámci práce, je typograficky jednotná.
Studující dodržuje jazykovou normu, text je stylisticky jednotný.
Text je soudržný, srozumitelný a argumentačně podložený.
C. přínos práce (tvůrčí přístup studujícího, kompilační hodnota,
využití pro praxi)
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Martina Viková se ve své práci zaměřila na pojednání o činnosti četnictva v Josefově v letech
1918-1938. Již autorkou vybrané téma musím hodnotit kladně, protože dosud nebyla vydána
speciální publikace o práci josefovských četníků v období první republiky. Autorka svoji práci
rozdělila do tří částí. První dvě části, v nichž autorka vylíčila dějiny četnictva v českých
zemích a jeho organizační strukturu v meziválečném Československu, jsou založeny na
sekundární literatuře. Autorka zde přehledně shrnula vznik, vývoj a úkoly četníků, v případě
období 1918-1938 doplnila informace o materiálním vybavení četnictva. Těžištěm práce je
třetí kapitola, která se zakládá především na prostudovaném pramenném materiálu. Autorka
zde uvedla krátké životopisy několika příslušníků četnické stanice v Josefově. Jejich výběr
byl limitován dochováním pramenů a jejich výpovědní hodnotou. Dále v chronologickém
sledu vylíčila události ve sledovaném období, na němž se podíleli četníci z Josefova. Práci
četnictva blíže dokumentovala na několika konkrétních příkladech. Na závěr připojila krátkou
podkapitolu o ohlasech v regionálním tisku o práci četníků v Josefově.
Autorka prokázala velmi dobrou a pečlivou práci s prameny. Příkladně je zpracován seznam
všech četníků v Josefově v daném období, počty zatčení a přijatých oznámení v letech 19211938. Rozpory v úředních pramenech autorka zapracovala do poznámkového aparátu.
Autorka se nebojí předložit vlastní interpetaci událostí, a to zejména v případech, kdy
četnické záznamy jsou příliš strohé nebo neúplné. Práce je přehledně strukturována a
vyznačuje se kultivovaným písemným projevem.
Práce splňuje požadavky na udělení akademického titulu bakalář:
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Práci doporučuji k obhajobě:
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Návrh klasifikačního stupně:

výborně
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Životopisy několika četníků přinášejí nepochybně zajímavé informace o jejich původních profesích. Jistě by bylo zajímavé se na tyto údaje zaměřit i u dalších četníků, pokud to prameny
dovolí. Zajímala jste se o jejich motivaci ke vstupu do četnictva? Z četnických záznamů lze
nabýt dojmu, že pohnutý rok 1938 proběhl v Josefově a okolí relativně klidně. Čím si to vysvětlujete? V závěru píšete o oblibě četnictva mezi místními obyvateli. Z čeho podle Vás plynula obliba četníků?
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