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Denisa Müllerová předkládá druhou, přepracovanou verzi své bakalářské práce (ta původní 

pochází z roku 2015). Jejím tématem je zpracování historie a vývoje významného 

východočeského okresního archivu, a sice Státního okresního archivu Pardubice až do 

současnosti. 

Hlavní pozornost při přepracování původní verze měla být věnována stylistice, jasnému 

vymezení popisovaných témat a hlubší práci s prameny. Toto se autorce zdařilo jen částečně, 

přesto je „pokrok“ zřetelný a vypovídá minimálně o snaze autorky vyhovět kritickým 

připomínkám obsaženým v předchozích posudcích. 

Navzdory možnostem ve zpracování bohatého pramenného základu v podobě archivního 

souboru SOkA Pardubice (zatím podstatně nezpracovaného), vsadila autorka opět více na 

literaturu, prameny institucionální povahy a internetové zdroje, čímž práci ochudila o možnou 

přidanou hodnotu. V archivu evidentně bádala, pokusila se i o využití uskutečněných 

rozhovorů, ovšem bez hlubšího dopadu na obsah práce. 

Autorka zapracovala na stylistice, ale ta zůstává i tak na hranici přijatelnosti. Na druhou 

stranu chyb a překlepů je v práci minimum, což vypovídá o snaze o pozitivní výsledek. 

Zásadním problémem zůstává autorkou ne zcela jasné pochopení změn, ke kterým došlo jak 

ve struktuře archivní sítě, tak změn souvisejících s vydáním služebního zákona, který zavádí i 

do oblasti archivnictví nové pojmy a vztahy. Toto lze přičíst rychlosti společenského vývoje, 

který studentka v období mezi vykonáním dílčích zkoušek a dokončením bakalářské práce 

nestačila zaznamenat, nelze to však zcela bezvýhradně zohlednit. Jak jinak si lze vysvětlit, že 

vedoucího služebního úřadu ztotožňuje s ředitelem stojícím v čele Státního okresního archivu 

Pardubice, a další obdobné nesrovnalosti.  

V práci lze však zachytit i řadu pozitivních snah o vytvoření kompaktního celku, který by 

představil uvedený archiv a to na příkladu několika konkrétních informací, které jej odlišují 

od ostatních archivů tohoto druhu. 

Navzdory výše uvedeným připomínkám je znát, že studentka se s odstupem času pustila do 

práce s odhodláním ji dokončit. Předložená bakalářská práce je proto vhodná k obhajobě, ke 

které ji doporučuji a navrhuji hodnotit jako dobrou. 
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