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Dzmitry Badezvich se v předložené práci věnuje velmi ožehavému a rozdílně 

vykládanému problému polských, běloruských a sovětských dějin. Odlišnosti a proměny ve 

výkladech daného jevu autor čtenáři osvětluje v samostatné podkapitole (1.2 Historiografie, s. 

10 - 14). Výklad je sice relativně stručný a postrádá hlubší zasazení do kontextu dějin 

dějepisectví, nicméně pro rámec práce je plně dostačující. Ze studia poměrně širokého výseku 

historiografické produkce zabývající se sjednocením Běloruska pro autora vyplynulo i 

poměrně zajímavé zjištění: „Téma sjednocení Běloruska na začátku druhé světové války je 

v současné běloruské historiografii poněkud neúplně probádáno, protože v pracích 

běloruských historiků nenalezla místo dobová tisková reflexe této události.“ (s. 5). Hlavní 

badatelský problém pro autora tak představuje reflexe události v dobovém sovětském, 

protektorátním a regionálním tisku sovětského Běloruska. Jako hlavní pracovní metody si 

autor stanovil historicko-srovnávací analýzu a obsahovou analýzu (viz s. 7 - 10). S ohledem 

na pramenný materiál lze výběr považovat za relevantní. 

Výsledky pramenného výzkumu jsou soustředěny ve třetí kapitole a v závěru. 

V podkapitolách 3.1 Sjednocení Běloruska v reflexi sovětského celostátního tisku, 3.2 

Sjednocení Běloruska v reflexi tisku sovětského Běloruska a 3.3 Sjednocení Běloruska 

v reflexi tisku Protektorátu Čechy a Morava autor zdařile analyzuje obsah a argumentační 

strategie jednotlivých tiskovin, „slibovaná“ komparace je však bohužel podstatně slabší, což 

považuji za největší nedostatek práce. Na druhou stranu je však naprosto zjevné, že pokud by 

autor měl plně dostát v úvodu deklarovaným ambicím, rozsah práce by jistě překročil meze 

bakalářské práce. 

Z formálního hlediska musím autorovi vytknout především chyby v poznámkovém 

aparátu, který plně neodpovídá citační normě. 

I přes uvedené výtky hodnotím práci Dzmitrye Badzeviche z hlediska kritické a 

metodicky správné práce s pramenným materiálem i sekundární literaturou jako velmi zdařilý 

základ pro další odbornou práci. 

Doporučuji práci Dzmitrye Badzeviche k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně. 
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