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Posudek oponenta bakalářské práce  

  

Autor, název, místo, rozsah práce, rok Miroslav Záveský, Dělnická trilogie Antonína Zápotockého a 

její filmové a divadelní adaptace, Praha PedF UK, 96 s., 2021 

Vedoucí práce: Petr Koura 

 

Hodnotící kritéria                                                             
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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 vedoucí práce          
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Celkové hodnocení (slovně): 

Na základě dlouhodobého a důkladného studia archivních materiálů zpracoval autor část literárního 
díla Antonína Zápotockého, konkrétně jeho trilogii Vstanou noví bojovníci, Bouřlivý rok 1905, Rudá 

záře nad Kladnem. Pro čtenáře, o nichž oprávněně předpokládal, že Zápotockého knížky neznají, 

nejprve shrnul jejich děj, dále se zabýval recenzemi, které se objevily v soudobém tisku, a divadelními 
a filmovými adaptacemi těchto románů. Autor pečlivě vyhledal data premiér, jména herců, režisérů 

apod. a opět shrnul, jak byla tato divadelní a filmová představení posuzována oficiální kritikou.  

Zápotockého díla zhodnotil celkově jako součást prorežimní kampaně, zřejmě i z toho důvodu 

nepřikročil k jejich dalšímu rozboru, např. ke srovnání s další tehdejší literární produkcí. To bohužel 
propůjčuje této jinak poctivé a užitečné bakalářské práci příliš popisný ráz.  

  

   

Vzhledem k výše řečenému doporučuji bakalářskou práci k obhajobě.   

 

  

V Praze dne                  Podpis oponenta práce  

14. května 2021                                                                                 Jiří Pokorný 


