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1. Formulace cílů a jejich naplnění 

Práce si klade za cíl analýzu otázky národní identity a problematiky v ní spojené v dílech 

maďarské emigrace po r. 1945. Tohoto hlavního cíle se striktně drží jak v teoretické části, tak 

v dalších částech práce, až po závěrečnou rekapitulaci. Můžeme tedy říci, že po této stránce 

práce požadavky splňuje. 

 

2. Klady práce 

Za jeden z hlavních kladů práce považuji skutečnost, že autor dokázal široké téma (viz níže, 

název práce) zúžit a vytvořit jednotnou koncepci. Ke zpracování tématu využívá stěžejních děl 

sekundární literatury, seznam je pro bakalářskou práci dostačující. Práce má ucelený ráz, jasnou 

a přehlednou strukturu. Je psána odpovídajícím věcným a odborným jazykem. Poznámkový 

aparát, citace a odkazy jsou uváděny podle platné normy. Souhrnně lze říct, že práce splňuje 

požadavky, které jsou kladené na vypracování bakalářské práce. 

 

3. Nedostatky práce 

Název práce je příliš obecný a široký, spíše evokuje rozsah dizertační práce, což s sebou 

v případě rozsahu bakalářské práce pochopitelně přináší mnohá úskalí, zejména nebezpečí 

zobecňování a tezovitost. Autor si je tohoto problému vědom, v úvodu proto vymezuje svoje 

téma úžeji a podle tohoto konceptu věrně postupuje. Z výše uvedeného tedy vyplývá řada 

dilemat: dle mého názoru bylo možné kapitoly 1. a 2. pojmout méně explicitně a více zapojit 

odkazový aparát, naopak v kapitole 3. bych uvítala podrobnější rozbory. 

Vzhledem k tomu, že Sándoru Máraimu věnuje autor zvláštní pozornost, bylo by vhodné rovněž 

zmínit bližší odkaz i na jeho italské období (viz zvláště Szőnyi, Zsuzsa: Vándor és idegen – 

Márai-levelek, emlékek. Kortárs Kiadó. 2000). 

Na s. 7. jde zjevně o nepozornost: diplomant zdůvodňuje výběr autorů jejich dostupností 

v českém či slovenském jazyce, avšak v případě Gy. Faludyho pracuje s textem anglickým, 

resp. maďarským.  

 



4. Otázky doporučené k rozpravě při obhajobě 

1 Jaké další sondy se při zpracovávání tématu nabízely? 

2. Jaké další možnosti výzkumu a oblasti bádání dané téma poskytuje? 

3. Změnila se (a pokud ano, jakým způsobem) situace maďarské emigrace v 90. letech 

minulého století? (periodika, nakladatelství) 

 

5. Případné další vyjádření 

 

 

6. Celkové hodnocení a klasifikace 

a) Práce splňuje požadavky standardně kladené na bakalářskou práci. 

b) Doporučuji práci k obhajobě. 

c) Navrhuji klasifikaci: výborně  
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