
Posudek bakalářské práce 

Aneta Paulusová: Vznik, správní vývoj a osud východočeských lázní se zvláštním zřetelem na péči o 

archiválie 

Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická, Ústav historických věd, obor: Spisová a archivní služba, 

leden 2016 

 

Bakalářská práce Anety Paulusové se věnuje nejen lázním jako takovým, ale přináší ucelený pohled 

na lázeňství jako fenomén doprovázející lidstvo již po několik staletí a přitom se soustředí na osudy 

lázní východočeských na základě studia literatury a dochovaných archivních pramenů. 

Pro zpracování zvoleného tématu využila autorka pro teoretickou úvodní část zejména literaturu a 

internetové zdroje, v části případové studie se naopak opírá převážně o dochované archiválie. Právě 

jejich množství a skladba jsou předmětem zájmu a promítají se do obsahu, kterým doprovází dějiny 

správního vývoje zvolených lázní. 

Práce je napsána velice pěkným jazykem, srozumitelně, přehledně a i když je část zpracována 

výhradně na základě literatury, zapadá autorčiným vlastním členěním a zařazením přirozeně do 

celkového kontextu díla. Zřetelná je snaha autorky doplnit dosud známé informace o vybraných 

východočeských lázních o nové poznatky studiem dochovaných pramenů ve fondech východočeských 

archivů. Přitom si všímala, jakou roli hraje na zachování archiválií péče o ně samotnými původci. 

V závěru pak přináší znepokojivý příklad nezájmu původního vlastníka jedněch lázní, který vústil až do 

soustředění archiválií do soukromých rukou fyzické osoby. 

Po technické stránce je práce na velmi dobré úrovni, bez chyb i překlepů, má veškeré náležitosti a 

splňuje tak předpoklady pro závěrečnou bakalářskou práci. Svým obsahem dokládá nejen zájem 

autorky o téma, ale i snahu o získání doplňujících informací výzkumem v terénu, ať už se jednalo o 

návštěvu soukromého vlastníka archiválií Lázní v Bělovsi nebo průzkum soudobé spisové 

dokumentace. Jisté rezervy práce nicméně vykazuje v možném rozsahu literatury, která však 

s ohledem na zásadní těžiště ve zpracování a využití archivních pramenů není pro hodnocení zásadní. 

Bakalářskou práci Anety Paulusové považuji za zdařilé dílo, ve kterém prokázala, že dokáže pracovat 

jak s literaturou, tak prameny, včetně orálních a jejich propojením vytvořila zajímavý a čtivý 

kompaktní celek. 

Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji jako výbornou. 
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