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straně

Karolína Stegurová si zvolila pro svou bakalářskou práci

poměrně

nesnadné téma,

tedy osobu, jejíž vnímání v pramenech je značně kontroverzní, což znamená značné
požadavky na heuristickou práci i interpretační postupy autora.
Pokud jde o
bakalářskou

shromážděné

práci je nepochybně

prameny a literaturu, seznam působí
dostatečný.

reprezentativně

Z poznámkového aparátu je však

zřejmé,

a pro
že

autorka vykazuje zjevnou závislost na několika vybraných knihách (zvl. od J. Kociána).
dobře

Po jazykové stránce je text uspokojivý,
překlepů nepřekračuje
směru

v tomto

důsledně

čte

obvyklý průměr bakalářských prací

možné vytknout mnohdy až

Největší

se

příliš

a počet gramatických chyb, resp.

studentů

oboru historie. Bylo by

dlouhé odstavce.

pochybnosti budí tématická struktura této práce. Pokud bychom vycházeli

od jejího názvu, Krajinovou úlohou v poválečné

straně

se zabývá zcela minimálně.

Už samo o sobč je pochybné, že tcprvc v polovinč práce (od strany 40) sc dostává
k samotnému Krajinovi a až na
Výklady o vývoji

českého

straně

47 se dotkne jeho úlohy u národních

socialistů.

národního socialismu jsou pro tento typ práce zbytečně rozsáhlé a

autorka se pak nemá šanci dostat k meritu věci.
Části věnované samotnému Krajinovi o něm pojednávají spíše z hlediska jeho pozice

v politickém systému, zatímco situaci
Autorka

věnuje

strany postihují jen okrajově a značně nahodile.

spíše pozornost jeho aktivitám v souvislosti s dobovými aférami a

kontroverzními událostmi
Podstatně větší

uvnitř

(milionářská

dávka,

krčmaňská

pozornost však podle mého názoru

z jednání různých stranických grémií a pamětem.
možné využít i další zdroje o poměrech ve

aféra, mostecká aféra ad.).

měla věnovat

Třebaže

straně (např.

soupis

interním

memoárů

občanských

práva konfiskace majetku

velkého

retribučního

dekretu, nýbrž

dekretu o úpravě státního
neotevřel

občanství

cestu mimořádným lidovým

Němců neproběhlo primárně

Podobně

soudům,

je solidní, bylo

poměrně

prostřednictvím konfiskačních dekretů

(s. 10).

strany

Hejdovy paměti).

V práci se objevují také faktografické omyly a to i v případě
Zbavení

dokumentům

základních věcí.
pomocí tzv.

a ústavního

tzv. malý retribuční dekret

jak píše autorka na s. 11.

Vůbec

vůbec

se soudním

postihem nezabýval, protože MLS už v té době fungovaly, a upravoval správní trestání
prostřednictvím trestních nalézacích komisí národních výborů.

Z hlediska interpretačního je v textu jasně patrná obhajovací tendence ve vztahu ke

Krajinově osobě, která zřejmě vyplývá z přebírání optiky, jakou autorka nalezla ve svých
pramenech.
I pres uvedené kritické výhrady však na druhé straně z pozice oponenta mohu kvitovat
s povděkem, že se autorka ujala tak náročného tématu. A k tomu je při obhajobě nutné

přihlédnout. Z hlediska technického prokázala, že si osvojila postupy historické práce na
odpovídající úrovni dosaženému stupni svého odborného vzdělání. Odevzdaný text

nepochybně splňuje požadavky, které jsou kladeny na bakalářskou práci v oboru historie na
FFUK, a z pozice oponenta ji proto plně doporučuji k obhajobě.

V Praze, dne 4. září 2009
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PhDr. JUDr. Jakub Rákosník, Ph.D.

