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

Autor se pokusil vysledovat reakci režimů v Polsku v Rumunsku, tedy dvou členských států Varšavské 

smlouvy na sovětskou agresi a jejich velmi rozdílné přístupy k ní. Došel k závěru, že zatímco v Polsku 

sovětský vliv dočasně stabilizoval tamní situaci, pak Rumunsko reagovalo odlišně: od snahy posilovat 

své vztahy se západními státy, až po „prostou“ skutečnost, že odmítlo přesun bulharských vojsk pro 

intervenci přes své území. 

 

 

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

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

strukturovaná. Námět je netypický, velmi inovativní s tím, že intervence výrazně prohloubila rozdíly v rámci 

sovětského bloku, resp. rumunské odmítání sovětských pokusů o větší integraci bloku. 

 

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

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): jazykový projev a další náležitosti jsou kvalitní, ale bylo 

by asi na místě používání minulého času. 

  

 

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

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): Jedná se o solidní a originální práci.  

Autor by možná měl vysvětlit, proč zvolil právě tyto státy. Rumunské je celkem jasné, avšak v případě druhého 

hráče by zde bylo několik možností. V Polsku, resp. na sjezdu její komunistické strany ostatně L. I. Brežněv 

vyhlásil jasně doktrínu omezené suverenity zemí bloku. 

 

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

Kdy přibližně začaly rumunské výhrady vůči pokusům Moskvy o větší integraci sovět. bloku? Jaké mělo Polsko 

předchozí zkušenosti se sovětskými zásahy?  

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (A-F):  

Práce splňuje kritéria kladená na bakalářskou práci. Hodnotím ji v rozmezí jako A, či B. Podle obhajoby. 

 

Datum:         Podpis: 

30. června 2021        B. Litera 

 

 

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. 

 

 


