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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): Práce se zabývá poměrně dlouhým 

obdobím polských dějin (1945-2020) a tím, jak se v základních dvou periodách (lidové Polsko a Polsko 

postkomunistické) polské vlády vztahovaly prostřednictvím politiky paměti k varšavskému povstání v roce 1944. 

 

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

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

Autorka se opírá o koncept paměti, který vychází z (v podstatě) náhodně vybrané literatury a, stručně řečeno, 

pamětí rozumí prostředníka mezi přítomností a minulostí, který v podobě historických narativů patří vlastně 

ke standardní výbavě politiků. Práce začíná stručnou charakteristikou historického kontextu povstání a poté 

jeho reflexí ve čtyřech periodách (1945-1956, 1956-1989, 1989-2010 a 2010-2020). Pramenná základna je 

poměrně rozmanitá a zahrnuje jak standardní tištěné, tak online zdroje včetně zdrojů twitterových. 

 

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

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

Práce je psaná čtivým způsobem, dnes již zřejmě k standardu patří pravopisné chyby (s. 16 - kontroverze 

provázeli, s. 30 – elity neměli apod.), odkazy na literaturu korektní, turnitinové shody nejsou povahy 

zavdávající důvod k podezření z plagiátu. 

 

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

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

K textu práce mám nicméně několik výhrad. V první řadě by bylo dobré problematiku paměti uvést v jejím 

širším badatelském kontextu a pokusit se definovat, do jaké části debaty je autorčin příspěvek možné zařadit. 

Zdroje, jakkoliv bohaté, jsou charakterizovány spíše zběžně, klíč k jejich rozdělení na primární a sekundární 

(s. 54 an.) není znám. V textu jsou některé nepřesnosti - Moskva v paktu Sikorski-Majskij neodmítla veškeré 

změny území, pouze se konstatovalo, že pakt R-M v tomto ohledu pozbyl platnosti, Pomořanská zeď je 

Pomořanský val apod. Práce mohla také zmínit to, že varšavské povstání bylo obvykle posuzováno 

v důležitém kontextu tradice polských národních povstání s důrazem na otázku, jestli to mělo nebo nemělo 

cenu a co se mělo dělat, aby povstání byla úspěšná. Kladným prvkem práce je využití obrazového materiálu, 

jakkoliv jeho interpretace mohla být méně popisná. U nástupu PiS do politiky by stálo za zmínku zvýraznit, 

že tak, jako rok 1989 přinesl liberální vizi politiky paměti, byl zase rok 2000 přelomem v tom smyslu, že 

paměť se stala státní politikou odvislou postupně od toho, která vládní garnitura byla u moci. 

 

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

    1. Krasińského náměstí jako jedno z míst aktivní komemorace povstání je předmětem kritických výhrad ještě 

z jednoho důvodu, který se týká povstání ve varšavském ghettu v roce 1943 – čeho se tyto výhraey týkají? 

     2. Jaké byly cíle a pracovní náplň IPN v době jeho založení? 

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (A-F): Navrhuji hodnocení A-B v závislosti ny výsledku obhajoby. 

 

Datum: 7.6.2021        Podpis: 

 

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. 

 

 


