
Posudek na bakalářskou práci  Bolchova Ekaterina   ( učo: 6981 ), 

Válka  bez vítězů,  FHS UK 2007. 

 
(Úvodem bych ráda poznamenala, že jsem vedoucí útvaru Archiv AV ČR 
v rámci Masarykova ústavu – Archiv AV ČR., nikoliv ředitelka Archivu hl. m. 
Prahy a na FSV již  několik let nepůsobím, učím na KDDD PedF UK ) 
 
Kateřina si vybrala velice zajímavé a aktuální téma, které však patří k těm 
nejsložitějším.  Byla si plně vědoma rizik  a pokusila se od samého počátku 
udržet si nestranný přístup k popisovanému problému, tj. nepodlehnout 
propagandistickým klišé. 
 
Autorka bakalářské práce se mnou v první fázi pravidelně konsultovala,  pak 
se dostala pod časový tlak a konečnou variantu jsem  po dlouhé odmlce 
dostala - již hotovou - k dispozici záhy před odevzdáním.  Je mi líto, že v práci 
zůstala celá řada, nelze ani vyčíslovat  jednotlivé případy, překlepů a chyb, 
na něž jsem Kateřinu upozorňovala.  
Práce je podle mého názoru velice dobře strukturována, jednotlivé kapitoly 
jsou však různě vyváženy, závěr je do jisté míry torzem a úvod byl rovněž 
v předposlední variantě bohatší, seznam literatury je s ohledem na vlastní 
práci nekompletní, tj. více literatury v textu než v závěrečném seznamu. 
Chápu, že autorka má výrazně ztíženou situaci  s ohledem na své vzdálené 
místo pobytu, čímž bych alespoň dílem ospravedlnila výše zmíněné 
nedostatky, spěch práci velice negativně ovlivnil. 
 
Kladem práce je rozhodně již zmíněná  promyšlená struktura  a zjevná snaha 
udržet si odstup od celého popisovaného konfliktu, kritické myšlení, dále pak 
využití celého spektra odborné literatury, kde jediné, co postrádám, je 
literatura české provenience (Procházková, Štětina), kterou, jak vím,  autorka 
dobře zná.  
 
Vzdor všem uvedeným připomínkám práci doporučuji přijmout a hodnotím ji  
(s pominutím formálních nedostatků) jako velmi dobrou. Autorka prokázala, 
že je schopna kritického myšlení a dalšího odborného rozvoje. 
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