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

J. Martínek si vytkl velice náročný úkol, totiž v podstatě postihnout vývoj anglosaské sovětologie po druhé 

světové válce a ukázat v její vývoj.  

 

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

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

Jak konstatováno, práce je všestranně velmi náročná, autor musel zpracovat a analyzovat velké množství 

informací a literatury, s níž pracoval korektně.  Struktura práce je logická, i když snad mohl pro lepší orientaci ji 

více rozčlenit; Osobně považuju Conquestovu práci za zastaralou, poplatnou době, kdy vznikla. Nebylo by od 

věci konstatování, které mi chybí, totiž že v průběhu 90. Let proběhla na stránkách časopisu „Europe-Asia 

Studies“ rozsáhlá a komplexní diskuse o Stalinismu a Velkém teroru, která Conquestovy údaje i řadu jeho 

premis vyvrátila či alespoň modifikovala. 

 

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

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

 Práce je napsaná kultivovaně, poznámkový aparát odpovídá. 

 

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

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): Celkový dojem je dobrý, autor by ale mohl věnovat větší pozornost 

práci s dobovými zdroji, i když je nutné uvážit virový stav. Existují však zdroje jako JSTOR , případně Taylor 

and Francis s jeho rozsáhlou časopiseckou kolekcí. 

  

 

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

Jaké jsou současné názory na Chruščovův projev na XX. Sjezdu? Proč na tomto fóru, když v KSSS již existovala 

komise ke Stalinismu.  

  

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (A-F):  

Bakalářská práce J. Martínka odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci, hodnotím ji jako C. 

 

Datum:         Podpis: 

7. června 2020 

 

 

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. 

 

 


