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Problematika a cíl práce jsou zformulovány a odpovídají zadání a 

názvu práce. 

  X   

Metody využité autorem jsou adekvátní vzhledem k cíli práce a 

tématu. 

 X    

Autor se opírá o relevantní prameny a literaturu. X     

Struktura práce je vyvážená a logická.  X    

Zpracování vykazuje rysy originality a vlastního přínosu.  X    

Práce je prosta gramatických a stylistických chyb. X     

Práce je psána kultivovaným odborným jazykem za použití 

správné terminologie. 

X     

Autor správně cituje. X     

Autor nic podstatného neopomenul (obsah, úvod, závěr, seznam 

pramenů použité literatury, anotace v češtině a cizím jazyce, rozsah 

odpovídá zadání). 

X     

Autor pravidelně konzultoval s vedoucím práce X     

 

Celkové hodnocení (slovně)  

Psaní bakalářské práce, věnované životním osudům R. Bejkovského, probíhalo v době 

epidemiologických opatření, což přístup k pramenům i literatuře limitovalo. Přesto se autorovi 

podařilo prostudovat prameny armádní provenience (dokonce v zahraničí – na Slovensku) i další a 

seznámit se i s literaturou, týkající se čs. bojové jednotky na východní frontě. Jádro práce tvoří právě 

popis formování této jednotky a jejího bojového nasazení; líčení, získané většinou z odborné 
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literatury, autor doplňuje výňatky z Bejkovského pamětí. Tak se mu v práci objevují rozhodující 

okamžiky bojového působení čs. vojáků na východní frontě i důležité otázky, které jsou těmito 

vojenskými aspekty skryty – působení Židů ve Svobodově jednotce, způsob infiltrace vojska 

komunisty či podstata působení osvětových důstojníků. Tato témata by si ale zasloužila podrobnější 

rozbor. Práce pojednává i o poválečných osudech R. Bejkovského, o jeho slušné, ale nikoli závratné 

kariéře, ovlivněné jak židovským původem, tak některými osobními vlastnostmi. V tomto případě by 

ale bylo žádoucí srovnat jeho životní příběh s osudy jeho spolubojovníků. Rád bych ale upozornil na 

jeden aspekt, který se z vojenské historie docela vytrácí – mám na mysli aspekt veteránství. Jak těžké 

bylo najít si pro člověka, který prošel skutečnými boji, místo ve společnosti, jejíž zkušenosti byly 

diametrálně odlišné? Z hlediska vytváření historické paměti by mohlo být také zajímavé soustředění 

na Bejkovského popularizátorské působení, přibližující jeho vidění nedávné vojenské historie. Není mi 

ale jasné, zda se tato otázka dá na základě dochovaných dokumentů zodpovědět. 

 

Doporučuji – nedoporučuji k obhajobě. 

 

 

Datum             14. ledna 2021  Podpis vedoucího práce Jiří Pokorný 


