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Posudek vedoucího bakalářské práce 
 

Jméno a příjmení studenta/studentky:   Jakub Smelík 

Název práce:  Jan Syrový a Rusko v letech 1914-1920 

Jméno vedoucího práce:  doc. PhDr. František Stellner, Ph.D. 

__________________________________________________________________________________ 

1. Heuristika (hodnocení známkou 1, 2, 3, 4 – v případě hodnocení 3 a 4 musí autor posudku 

slovně formulovat hlavní výtky) 

1.1 Hodnocení použité literatury a pramenů  2 

1.2 Úplnost použitých zdrojů z hlediska současného stavu bádání  3 

 

Stručné hodnocení: 

Autor dopracoval neobhájenou bakalářskou práci „Československé legie a občanská válka v 

Rusku z pohledu Jana Syrového“, kterou neobhájil v roce 2018.  

Autor pracoval ve Vojenském historickém ústavu v Praze, přičemž využil služební výkaz Jana 

Syrového a jeho legionářský spis. Tento pramen nebyl podle jeho slov dostatečně obsáhlý a 

přínosný. Dále se opíral především o vydané prameny např. R. Medka, V. Červinky, R. Gajdy, 

J. Švece. Zařadil též dva ruské prameny – S. J. Vitte a N. J. Vrangel.  

Z dobového denního tisku byly využity především Bratrství, Národní osvobození – ale nešlo o 

souvislou rešerši, pouze využití několika náhodně vybraných článků. 

Z odborných prací byly využity práce současného historika D. Váchy a dalších českých 

historiků, mj. o autora popularizující publikace J. Fidlera. 

V textu odkazuje v drtivé většině na práce v češtině, občas na studie v anglickém nebo ruském 

jazyku.  

Učebnice se v kval. pracích neuvádějí (O. Zwettler, O. Urban). 

Bylo citováno z několika zahraničních vědeckých časopisů. 

___________________________________________________________________________ 

 

2. Řešení problému (hodnocení známkou 1, 2, 3, 4 – v případě hodnocení 3 a 4 musí autor 

posudku slovně formulovat hlavní výtky) 
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2.1 Volba cíle práce odpovídá zadání 3 

2.2 Cíl z hlediska metodologie oboru je zvolen relevantně 3 

 

Stručné hodnocení: 

V úvodu byly stanoveny hlavní výzkumné otázky a zhodnoceny použité metody, nicméně 

neřeší detailně konkrétní historické školy či na jaké autory a díla navazuje v metodologické 

oblasti. O vojenských či nových politických dějinách se nezmiňuje. 

V závěru autor konstatoval, že „Během mého studia v rámci práce a při následném psaní jsem 

postupně zjišťoval, jaký charakter a vlastnosti tento muž měl. Naneštěstí jsem po Syrovém 

nenašel ani žádné paměti či deníky, které by sám psal či diktoval během sibiřského tažení.“ 

___________________________________________________________________________ 

 

3. Hodnocení struktury práce (hodnocení známkou 1, 2, 3, 4 – v případě hodnocení 3 a 4 

musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky) 

3.1 Je struktura práce logická 2 

3.2 Odpovídá struktura práce metodologii a metodám deklarovaným 

v úvodu práce 

3 

 

Stručné hodnocení: 

Seznam zdrojů je vyhovující.  

Bibliografické záznamy odpovídají normě a jsou jednotně zpracovány. Dávat názvy 

nakladatelství před místem vydání nepovažuji za praktické. 

Vlastní kapitoly podávají popis situace na východní frontě během první světové války 

s ohledem na čs. legie.  

___________________________________________________________________________ 

   

4. Hodnocení kvality textu práce (hodnocení známkou 1, 2, 3, 4 – v případě hodnocení 3 a 4 

musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky) 

4.1 Analýza pramenů a literatury 3 

4.2 Interpretace pramenů a literatury v jejich vzájemných souvislostech 3 

 

Stručné hodnocení: 
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Většina textu je faktografický popis a výčet jmen a událostí. 

U vstupní kapitole o politické situaci v Rusku je předložen popis klíčových událostí. Vychází 

se především ze syntéz v českém jazyce, což je samozřejmě možné, ale nekladlo na studenta 

velké nároky. 

___________________________________________________________________________ 

 

5. Kvalita zpracování (hodnocení známkou 1, 2, 3, 4 – v případě hodnocení 3 a 4 musí autor 

posudku slovně formulovat hlavní výtky) 

5.1 Stylistika a pravopis 2 

5.2 Použitá terminologie 1 

 

Stručné hodnocení: 

Text je na rozdíl od práce z roku 2018 kvalitněji zpracován, překlepů je minimum. 

 

___________________________________________________________________________ 

 

6. Celkové hodnocení v rozsahu nejméně 500 znaků: 

S J. Smelíkem jsme původně v roce 2015 uvažovali o bakalářské práci na téma z 19. století 

z ruských dějin. Zvažovali jsme analýzu rusko-tureckých válek. Kolega Smelík přislíbil učit se 

ruskému jazyku, aby mohl analyzovat prameny. Posléze jsme stanovili téma – Legie v Rusku 

z pohledu Jana Syrového. Práce měla analyzovat ruské dějiny z pramenného materiálu J. 

Syrového, vedle situace v Rusku měl být zkoumán i vztah ruské vlády k čs. legiím. Vzhledem 

k heuristickým obtížím J. Smelík nakonec omezil práci na popis vývoje čs. legií na východní 

frontě. Během pobytu ve Finsku v rámci Erasmu bohužel nepracoval s ruskými zdroji. 

Všechny připomínky vedoucího práce se autorovi nepodařilo zohlednit. Vedoucí práce 

opakovaně upozorňoval především na nedostatek zpracovaných a odkazovaných zdrojů. 

Z tohoto důvodu neobhájil bak. práci v roce 2018. Po roce intenzivní práce a pravidelných 

konzultací předložil novou práci. 

Tato dopracovaná a přepracovaná bak. práce již splňuje požadované kvality, student prokázal 

znalost metod, umí rešeršovat a nalyžovat. Po formální stránce je studie standardně vybavena, 

vyhovuje požadavkům kladeným na tento typ práce.  
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___________________________________________________________________________ 

 

7. Otázky a připomínky k obhajobě: 

 

viz text posudku 

___________________________________________________________________________ 

 

Navržená známka: 

 

dobře 

 

Datum:  1. června 2019  Podpis: 


