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1. OBSAH A CÍL PRÁCE: 

Práce se věnuje police paměti v Polsku, a to konkrétně připomínání Varšavského povstání od konce války až do 

současnosti. Autorka řeší otázku, jakým způsobem k odkazu povstání přistupoval polský komunistický režim a 

jak se situace změnila s nástupem hnutí Solidarita a následně po roce 1989. Téma nejprve zasazuje do historického 

kontextu polsko-německo-ruských/sovětských vztahů a následně z časové perspektivy lineárně rozebírá 

komemorační aktivity ve Varšavě.  

 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ: 

Autorka se velmi úspěšně vyrovnala s teoretickým zakotvením práce v rámci velmi rozsáhlého výzkumného pole 

politiky paměti. Zvláště oceňuji nastudování zdrojů nejen v češtině, ale i v angličtině a polštině. Práce je logicky 

strukturovaná; vzhledem k rozsahu bakalářské práce autorka svůj výzkum vhodně omezila pouze na komemoraci 

ve Varšavě. Pramenná základna je rozsáhlá; kromě sekundární literatury zahrnuje primární zdroje ve formě tisku 

a příspěvků na sociálních sítích, plus hmotné památníky, u nichž autorka analyzuje námět i estetiku. 

 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ: 

Text je velmi čtivý a angažovaný. Textová analýza je vhodně doplněna obrazovým materiálem. Celková úprava 

textu působí velmi úhledně a vyváženě. Jak v odkazech, tak u obrazového materiálu a v závěrečné bibliografii se 

autorka drží citační normy. Práce prošla konrolou originality provedenou v systému Turnitin, shoda 18% se týká 

referencí, což je zcela v souladu se zásadami akademické práce. 

 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE: 

Přestože je téma polské politiky paměti v současné době v centru badatelského zájmu mnoha excelentních 

výzkumníků, troufám si říct, že se autorce podařilo učinit excelentní přesah a originálně obohatit stávající poznání 

– a to jak z časového hlediska (dlouhý časový úsek 1945-2020), tak díky analýze estetiky hmotných památníků 

jako takových. Coby školitelka zvláště oceňuji studentčinu spolupráci a angažovanost v nelehkých dobách 

pandemie, která jí např. znemožnila studijní výjezd do Varšavy a původně plánovaný terénní výzkum na místě 

samotném. Přesto jsem přesvědčena, že cíle bakalářské práce byly velmi úspěšně naplněny. 

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ: 

1) Jak je Varšavské povstání v Polsku komemorováno mimo Varšavu? 

2) Lze nalézt v jiných zemích podobnou historickou událost, která by v rámci národní politiky paměti zastávala 

podobnou úlohu jako Varšavské povstání? Kde například a o jakou událost se z Vašeho pohledu jedná? 

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou A. 

Zároveň studentce doporučuji, aby se ucházela o cenu Polského institutu pro bakalářské práce a zvážila na základě 

své práce připravit text k publikaci. 
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