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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 
 
Ondřej Mikuš ve své bakalářské práci analyzuje emigraci z komunistického Československa za využití 
Socialistické federativní republiky Jugoslávie jako tranzitního státu. Cíl práce („poukázat na fakt, že ačkoliv 
Jugoslávii využilo ke své emigraci několik tisíc československých občanů, nedá se tato emigrační trasa 
považovat za zcela bezproblémovou“) je definován vágně. Časově je bakalářský projekt ukotven do srovnání 
období před a po roce 1968, neboť následky Pražského jara ovlivnily československo-jugoslávské vztahy a tím i 
administrativní těžkosti spjaté s vycestováním.  
 
2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 
 
Práce je srozumitelně strukturována do pěti kapitol. Mikušův projekt ale postrádá jakékoliv teoreticko-
metodologické ukotvení. Z určitých tezí v úvodu je však zřejmé, že autor svůj text rámuje do širší debaty o 
migraci, respektive (nedobrovolné) emigraci. V samotném závěru práce pak Mikuš odkazuje, že „o emigraci 
obyvatel z komunistického Československa bylo v posledních letech napsáno mnoho“ (s. 23). Jeho projekt však 
kritickou diskusi této literatury a její reflexi neobsahuje. Současně přestože v úvodu práce diplomant avizuje 
práci s primárními zdroji (výpovědi přímých účastníků a dobové dokumenty atd.), nejsou ani tyto materiály 
v úvodu práce diskutovány, ani s nimi není posléze v projektu systematicky pracováno. Z textu tak není zřejmé, 
jak autor postupoval při sběru, studiu a analýze primárních zdrojů, jaké otázky si kladl a v jakém teoretickém 
rámci svá zjištění zamýšlel diskutovat.  
 
3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 
 
Po formální a stylistické stránce je zpracování na podprůměrné úrovni. Projekt postrádá závěrečnou redakci; 

v textu je zvýšená četnost překlepů, vynechaných slov, opakuje se nesprávné skloňování, či záměna díky a 
kvůli atd. Některé z vět nejsou vůbec dokončeny, či nedávají vůbec žádný smysl (např. jen namátkou s. 1: 
„Na tomto jednání bylo po vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa a násilném ukončení 
obrodného procesu nazývaném Pražské jaro. Došlo k masovému odchodu československých občanů do 
zahraničí. Následované obdobím normalizace.“ S. 8.: „Ačkoliv po srpnových událostech převládala mezi 
obyvatelstvem naděje, že po uklidnění napjaté atmosféry budou některé ze započatých reforem pokračovat.“ 

 
Seznámil jsem se s výsledky kontroly Urkund. Bakalářský projekt splňuje požadavek na originalitu práce. 
 
4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 
 
K Mikušově bakalářskému projektu mám několik následujících kritických komentářů.  
 
1) Na textu je patrné, že se diplomant primárně snažil si vyjasnit své chápání komunistické éry Československa a 

tehdejšího represivního přístupu k emigrantům směřujícím na Západ. Jednotlivé kapitoly deskriptivním 
způsobem shrnují základní poznatky. Není však zřejmé, co bylo konkrétně předmětem analýzy – autor se 
věnuje způsobům emigrace z komunistického Československa, charakterizuje československo-jugoslávské 
vztahy před rokem 1968 a poté a popisuje vývoj cestování a administrativní překážky spjaté s vycestováním 



do Jugoslávie. Text tak spíše působí dojmem, že si Mikuš připravuje kontextuální rámec pro vlastní analýzu, 
která zde však není.  

2) Autor se v jednotlivých kapitolách setrvale odvolává na primární či sekundární zdroje, se kterými však 
zachází velmi vágně, např. jeho časté tvrzení „jak vyplývá z primárních i sekundárních zdrojů“ (s. 13), aniž 
by tyto zdroje dokládal. Ve většině případů jde o zevšeobecňující konstatování, která jsou místy podpořena 
vybranými citovanými vzpomínkami či postřehy ze sekundární literatury. S konkrétními zaznamenanými 
vzpomínkami emigrantů, či s archivními materiály není nikterak pracováno. Výsledkem je práce 
kompilačního charakteru sestavená z odborné literatury (Pelikán, Rychlík, Vojtěchovský).  

3) Není pravdou, že by Titova Jugoslávie budovala socialismus podle vlastního vzoru okamžitě po druhé světové 
válce (s. 13).  

4) Ačkoliv Mikuš dokázal projekt udržet v celkem koherentním tvaru a splňuje tak základní nároky kladené na 
tento typ závěrečné práce, vytknutý záměr – „analýza a porovnání hlavních dvou emigračních tras 
z komunistického Československa“ – zůstal u povrchního a diskutabilního zevšeobecnění, že „nelze v otázce 
migrace přes Jugoslávii v porovnání s přímým útěkem z komunistického Československa nalézt jednoznačné 
společné rysy“ (s. 22).  

 
5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 
 
Jaká další tranzitní země kromě Jugoslávie splňovaly kritéria dobrých vztahů s Východním blokem a se 
západními zeměmi? 
 
Jaké příčiny vedly k vypuknutí roztržky Stalina s Titem? 
 
Lišily se pohnutky, motivace, podněty československých emigrantů, kteří opouštěli Československo tranzitní 
cestou přes Jugoslávii od těch, kteří se pokoušeli překonat západní hranice napřímo? 
 
 
6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 
 (A-F):  
 
Bakalářskou práci Ondřej Mikuše doporučuji k obhajobě a navrhuji jí hodnotit C. 
 
  
Datum:         Podpis: 
17. 8. 2021 
 
 
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. 
 
 


