
                             

 

 

 

 

 
 
Zvolte položku. bakalářské práce z Historie 

 

 

Autor: Jakub Smelík 

Název práce a bibliografické údaje:  Jan Syrový a Rusko v letech 1914-1920, FF UK, Praha 

2019, 88 str. 

Autor posudku: Doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D. 

 

A) Posouzení obsahu 

 

Definice cílů práce, stanovení výzkumných otázek velmi dobře 

Metodologie práce dobře 

Koncepce a struktura práce dobře 

Práce s prameny dobře 

Schopnost analýzy, interpretace a kritického myšlení velmi dobře 

Invenčnost a původnost velmi dobře 

 

Pokud je potřeba, zejména v případě hodnocení „neprospěl“ doplňte hodnocení psaným 

komentářem: 

Klikněte sem a zadejte text. 

 

B) Posouzení formálních náležitostí 

 

Seznam pramenů a literatury, práce s literaturou velmi dobře 

Poznámkový aparát velmi dobře 

Formální struktura práce dobře 

Stylistická a jazyková úroveň dobře 

Přílohy (pokud jsou) Zvolte položku. 

 

Pokud je potřeba, zejména v případě hodnocení „neprospěl“ doplňte hodnocení psaným 

komentářem: 



                             

 

 

 

 

 
 
Klikněte sem a zadejte text. 

 

C) Celkové zhodnocení 

 

1) Celkové shrnutí (povinné, alespoň 500 znaků) 

Jakub Smelík po původním neúspěšném pokusu o obhajobu práci přepracoval, takže nyní 

působí sevřenějším dojmem, zároveň výrazně rozšířil i svou heuristickou základnu. Přesto se 

neubránil ne úplně šťastnému členění na Rusko a Syrového, patrně by chtělo strukturu ještě 

promyslet. V literatuře se objevily nové tituly, prameny archivní zůstávají skromně tytéž. Je 

zarážející, že absentuje „klasická“ legionářská literatura – Pichlík, Zabloudilová, ale i práce 

Ivana Šedivého. Autor se snažil vystavět z dostupných materiálů chronologickou rekonstrukci 

činnosti Jana Syrového v legiích, a v tom je jistě pozitivní přínos práce. Škoda, že text zůstal 

bez jakékoli, nejen obrazové, ale třeba i mapové přílohy. Téma by vhodně mohlo být takto 

doplněno. Známku navrhuji v závislosti na průběhu obhajoby, a sice zatím v rozmezí velmi 

dobře - dobře. 

 

2) Případně navrhovaná témata či otázky k obhajobě 

Klikněte sem a zadejte text. 

 

3) Závěrečné doporučení 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit známkou dobře 

 

 

V Praze, dne 9. června 2019. 

 

Podpis Doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D. 

 

 

 


