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Celkové hodnocení (slovně) 

 

Miroslav Záveský si za téma své bakalářské práce zvolil osobnost „druhého dělnického 

prezidenta“ Antonína Zápotockého, a to nikoliv jeho politickou činnost, ale aktivitu uměleckou. Zaměřil 

se na jeho spisovatelskou dráhu, ale neposuzoval ji z hlediska kunsthistorického, nýbrž zmapoval 

divadelní a filmové adaptace Zápotockého stěžejních literárních děl, tedy románů Vstanou noví 

bojovníci, Bouřlivý rok 1905 a Rudá záře nad Kladnem. Domnívám se, že cíl práce se                                     

M. Záveskému podařilo naplnit a výsledkem jeho bádání je zajímavý příspěvek k životnímu příběhu 

Antonína Zápotockého. 

Na práci Miroslava Záveského oceňuji především pramennou základnu, kterou při psaní své 

bakalářské práce využíval. V době, kdy většina archivů byla povětšinou uzavřená, se mu podařilo získat 

archivní dokumenty z celkem deseti tuzemských archivů a jednoho archivu zahraničního (na 

Slovensku). Již ze samotného tohoto faktu je zřejmé, že autor měl pro zvolené téma nevšední nadšení, 

které jsem při vedení práce velmi oceňoval. M. Záveský dále vycházel z tištěných pramenů (tedy 

především spisů Antonína Zápotockého) a téměř dvaceti různých periodik. Je třeba též zmínit rozhovory 

s pamětníky, které pro účely práce M. Záveský uskutečnil, a v neposlední řadě též poměrně jedinečnou 

obrazovou přílohu, jejíž součástí jsou mimo jiné dosud neznámé fotografie z divadelních adaptací 

Zápotockého románů. Výsledkem této obsáhlé heuristické práce je kulturně-historická studie, která 

vyčerpávajícím způsobem mapuje cestu Zápotockého románů na stříbrné plátno a „prkna, jež znamenají 

svět“. I když je práce někdy psána poněkud popisným jazykem, domnívám se, že budoucí Zápotockého 

životopisci naleznou v práci Miroslava Záveského řadu cenných informací.  

Přestože se autorovi nepodařil nějaký „zásadní objev“ (jako například nedávno studentovi FF 

UK Martinu Jelínkovi, a sice že Antonín Zápotocký nehrál na akordeon, ačkoliv jej s tímto hudebním 

nástrojem spojuje nejen lidová tradice, ale i řada pozdějších uměleckých děl), přesto se domnívám, že 

je práce M. Záveského přínosná nejen pro zaplnění jednoho z příslovečných „bílých míst“ v životopisu 

Antonína Zápotockého, ale i celkově pro poznání mechanismů kulturní politiky v období 

komunistického režimu. Jelikož práce splňuje podmínky kladené na bakalářské práce, doporučuji ji 

k obhajobě.  
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