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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 

 

Práce se zabývá účastí francouzských bojovníků ve Slovenském národním povstání a udržováním tradice 

společného protifašistického odboje slovenských a francouzských partyzánů po roce 1945 prostřednictvím 

vzájemných kontaktů a vzpomínkové kultury na Slovensku. 

 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 

 

Relativně nejlépe vychází z celku práce první kapitola, která shrnuje poznatky o účasti francouzských partyzánů 

ve Slovenském národním povstání na základě sekundární literatury. O něco méně jasnější je cíl druhé kapitoly, 

která přibližuje, jak o oslavách SNP psal při kulatých a půlkulatých výročích slovenský tisk. Třetí kapitola se 

potom na základě místního tisku z obce Strečno a dalších pramenů vytvořených místními aktéry zaměřuje na 

vztahy mezi francouzskými partyzány k regionu, kde za války bojovali, a udržování této tradice po roce 1989. 

Práci chybí solidní zhodnocení literatury a pramenů, které by přineslo koncizní kritický přehled dosavadního 

poznání. Pokus o rozbor literatury na s. 2–5 je nedostačující, protože pouze zmiňuje několik titulů, ale 

nezačleňuje je do kontextu ostatní literatury ani tuto literaturu netřídí. 

Na druhou stranu je i přes ne zcela jasný metodologický postup potřeba ocenit práci s celostátním a regionálním 

tiskem, stejně jako využití archivních fondů Archivu Muzea SNP v Banské Bystrici. Bývalo by však bylo 

vhodnější více přiblížit metodiku rešerše v tomto tisku (s. 4–5), ale i v archivních pramenech. Stejně tak by 

prospělo vedle sumarizace obsahu článků věnovat více úsilí jejich interpretaci. 

Text také místy zůstává v zajetí jazyka pramenů a literatury a není schopen dostatečně jasně oddělit pojmy 

používané v této literatuře (zejména komunistické, ale i apologetické texty aktérů) od pojmů akademického 

jazyka. 

 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

  

Odkazy na prameny a literaturu jsou vedeny ledabyle, citační norma není používána důsledně (např. používání 

ibid., viz poznámky 3–6 i jinde). Některé odkazy nevedou buď nikam (poznámky 27, 28, 36 odkazují na stránky 

348, 351, 345–346, ačkoliv předmětná kniha má jen 278 stran) nebo nevedou k informaci, kterou by měly 

obsahovat (např. poznámky 19, 23). Kniha René Picarda je citována jednou v 1. vydání z roku 1957 (poznámka 

46), jedou v 2. vydání z roku 1984 (poznámka 12), aniž by bylo vysvětleno proč. V seznamu literatury jen pak 

jen 2. vydání z roku 1984, které však není označeno jako 2. vydání. Právě těmto nedostatkům by se dalo zčásti 

předejít, kdyby byl úvod obsahoval kvalitní rozbor literatury.  

Grafická úprava a ostatní formální náležitosti jsou přiměřené. 

 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

 

Přes slibné momenty jako je snaha o širší pramennou základnu práce, o postihnutí delšího časového období nebo 

o sledovaní vývoje na regionální úrovni, působí práce nedozrálým dojmem. Práci chybí solidní rozbor literatury 

a pramenů, nedotažené jsou některé formální náležitosti jako poznámkový aparát. Jasněji mohly být 

formulovány cíle a způsob jejich dosažení, zejména pak v kapitole 2 a částečně i 3. 

  

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 

 



1. Čím je možné vysvětlit přetrvávání tradice společného boje a udržování vzájemných kontaktů trvající až 

dodnes? 

 

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (A-F):  

 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení D. 

 

Datum: 31. 5. 2019        Podpis: 

 

 

 

Pozn.: Hodnocení pište k jednotlivým bodům, pokud nepíšete v textovém editoru, použijte při nedostatku místa zadní stranu 

nebo přiložený list. V hodnocení práce se pokuste oddělit ty její nedostatky, které jsou, podle vašeho mínění, obhajobou 

neodstranitelné (např. chybí kritické zhodnocení pramenů a literatury), od těch věcí, které student může dobrou obhajobou 

napravit; poměr těchto dvou položek berte prosím v úvahu při stanovení konečné známky. 


