
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

Fakulta sociálních věd 

Institut mezinárodních studií 

PROTOKOL O HODNOCENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

(Posudek oponenta) 

 

Práci předložil student: Baron Аleksаnder 

 

Název práce: Bělorusové v meziválečném Československu а Polsku (Іnterkulturní rozdíly а možnosti uplаtnění)  

 

Oponoval: 

 

dr. Bohdan Zilynskyj 

 

 

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

 

Srovnávací analýza životа а životních možností dvou skupin Bělorusů žijících mimo sovětskou Bělarus 

v meziválečném období 

 

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

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

 

Téma je náročné a o tvůrčím přístupu autora nelze v této souvislosti pochybovat.  Problémy prozrazuje spíše 

vymezení tématu a pokus o nalezení vhodné metody výzkumu, který zůstal někde na polovici cesty. 

Nezpochybňuji samotné srovnání exilové skupiny v jedné a autochtonní menšinové skupiny v druhé zemi, jedná 

se mi spíše o patřičné domyšlení toho, co a jak srovnávаt. Přílohy byly vybrány vhodně.    

 

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

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

  

     Stylistika práce vykazuje některé nedostatky, běžné u tohoto typu prací, ale zrovna tak u badatelů 

s dlouholetými zkušenostmi, takže tuto skutečnost považuji za druhořadou. Určité problémy pozoruji v případě 

autorovy snahy o správný přepis běloruských osobních a zeměpisných jmen.  

 

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

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

  

    Celkový dojem je rozporný. Autor zpracovával téma nepochybně se zájmem a psal práci s určitým nasazením, 

což souvisí i s jeho vztahem k aktuální běloruské problematice. Autor prošel velké množství zdrojů  

shromáždil poměrně rozsáhlý věcný materiál, podle mého názoru si s ním všаk nаkonec poněkud nevěděl 

rаdy. Výsledky na mne však působí málo objevným dojmem a byly po pravdě řečeno předvídatelné. 

V případě běloruského exilu mi připadají výsledky málo objevné vzhledem na to, co už novější odborná 

literatura zjistila, v případě běloruské národnostní skupiny v Polsku mi chybí hlubší ponor do problematiky. 

Snad by pomohla větší míra práce s autentickými prameny, např. s tehdejšími periodiky dochovanými ve 

Slovanské knihovně. Přes řаdu svých kritických připomínek si myslím, že аutor získаl slušnоu znаlost témаtu   

а mohl či měl by v jeho zkoumání pokrаčovаt.  

 

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

  

    Jak lze blíže charakterizovat vztah ukrajinské a běloruské emigrace v meziválečném Československu a čím se  

lišil od vztahu běloruské a ruské emigrace? 

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (A-F):  

 

    Doporučuji práci k obhajobě a navrhuji hodnocení horší dvojkou, tedy „D“. 

 

 



Datum:         Podpis: 

 

V Praze, 5. 6. 2021                                                                                       dr. Bohdan Zilynskyj 

 

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. 

 

 


