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1. OBSAH A CÍL PRÁCE: 

 

Cílem práce, jak sám autor píše, je na základě primárních zdrojů (osobních svědectví a archivních 

materiálů) prozkoumat československou emigraci od roku 1973 do pádu komunistického režimu, a to 

přes Jugoslávii coby tranzitní zemi. Autor si klade otázku, čím byla tato emigrace motivovaná a jaká 

nebezpečí skýtala. Po úvodním představení historického kontextu se autor věnuje bilaterálním 

vztahům Československa a Jugoslávie, turismu a následné emigraci na Západ. 

 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ: 

 

Autor hned v úvodu slibuje, že jeho analýza bude vycházet z interview s pamětníky a z archivních 

dokumentů. Analytická část v práci však naprosto absentuje. Chybí také výběr, kritika, kategorizace a 

evaluace použitých zdrojů. Ani po opakovaných výzvách školitelky nebyl autor bohužel schopen práci 

teoreticky a metodologicky ukotvit. Přestože chápu, že pandemie, během níž práce vznikala, přístup 

k některým zdrojům ztížila, avšak v tomto případě vidím problém spíše v nedostatečném úsilí autora 

zdroje dohledávat a načítat. Navíc se obávám, že si autor doposud neujasnil, co jsou primární a 

sekundární zdroje. 

 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ: 

 

Práce se čte dobře, snad až na syntaktické chyby a větné fragmenty, které autor i přes upozornění 

školitelky přehlédl (např. „Což…“ – str. 2). Formátování je dostatečné, i když se často objevují 

nadbytečné mezery například před interpunkčními znaménky, není dodržen jednotný styl písma, různí 

se mezery před a za odstavci atd. Úvod vyznívá spíše jako projektová přihláška než jeho realizace. 

Definice migrace podle MV ČR (s nedostatečným odkazem) pak poněkud překvapivě přichází 

v závěru práce. Některé obraty jsou nevhodné nebo mají nedostatečnou výpovědní hodnotu („O 

emigraci … bylo v posledních letech napsáno mnoho“, str. 23; „podřadné důvody“, str. 23; „lehce 

nešťastné“, str. 24 aj.). Navíc si autor neosvojil dovednost řádně používat citační normu (zřejmě 

Chicago), z které vychází, a odlišit tak jméno od příjmení v odkazech či odborný článek od knihy 

v bibliografii. 
 

4. KONTROLA ORIGINALITY TEXTU: 

 

   Prohlašuji, že jsem se seznámila s výsledkem kontroly originality textu závěrečné práce v systému: 

   [  ] Theses     [X] Turnitin     [  ] Ouriginal (Urkund) 

 

Komentář k výsledku kontroly: 

Přestože shoda dle Turnitin dosahuje pouze 23%, práce na několika místech vykázala pochybení, která 

považuji za nepřípustná: na str. 5 text s poznámkami 12 a 13 (Mašková a Ripka 2015) je de facto 

přesnou citací Wikipedie (heslo: Železná opona), na str. 20 text s poznámkami 87 a 88 (AMZV 1989; 

Rychlík 2016) je zase citací z online dostupné publikace Hruboň a kol. (2017: 126). Wikipedie ani 

Hruboň a kol. však v seznamu literatury bakalářské práce nefigurují.  



5. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE: 

 

I přes relativní čtivost práce vykazuje značné nedostatky. Vzhledem k okolnostem jejího vzniku se 

však přikláním k mírnějšímu hodnocení. 

 

6. SPOLUPRÁCE S VEDOUCÍM PRÁCE: 

 

Komunikace byla dobrá a vytrvalá, schopnost reflektovat školitelčiny připomínky však byla do jisté 

míry omezená. 

 

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

 

1) Vysvětlit rozdíl mezi primárními a sekundárními zdroji, a to na jasných případech z praxe. 

2) Co je to archív a co v něm můžeme nalézt? Jaký je například rozdíl mezi sbírkami ÚSTR a 

Ministerstva vnitra ČR? 

 

8. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit známkou E (dobře). 
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