
Posudek vedoucí práce na bakalářskou esej studenta Dzmitryje Badzeviche 
Sjednocení Běloruska v r.1939 v reflexi dobového tisku

Bakalářská práce  Sjednocení Běloruska v r.1939 v reflexi dobového tisku se zabývá 
interpretací dobových tiskových pramenů Běloruska (BSSR), Ruska (SSSR) a Čech a Moravy 
v rámci  Protektorátu  ve  věci  připojení  etnických  území  Běloruska  k BSSR  v r.1939. 
Interpretace se opírá o studentem předběžně prozkoumanou sekundární literaturu (s.9, 12-15), 
přičemž tato literatura se nevztahuje jen bezprostředně k tématu západního Běloruska, ale i 
vysvětluje principy dobového novinářského zpravodajství.

Jednou  z nepochybných  předností  bakalářské  práce  je  její  jasně  vymezený 
metodologický  rámec  v první  kapitole  spočívající  v určení  časoprostorového  rámce, 
výzkumných  cílů,  pramenů  a  metod.  Zároveň  autor  uvádí  kritiku dobových  pramenů 
spočívající v možném nebezpečí neobjektivity, existence veřejné zakázky státní moci a pod. 
(s.9). Autorovo dodržování kritického odstupu je pro podobné studie historické povahy velmi 
důležité. 

Ve druhé kapitole autor vykresluje širší historické a společensko politické souvislosti 
dějinného rozvoje v práci zkoumaného období, čímž připravuje pozadí pro rozbor dobového 
tisku sjednocení v r.1939.

Nejcennějším  přínosem  bakalářské  práce  je  bezprostřední  rozbor  dobového  tisku 
reflektujícího sjednocení BSSR. Důležité je nejen pečlivé shromáždění a studium historických 
pramenů  tiskové  povahy,  ale  především  jejich  analytický  rozbor  a  zařazení  do  širších 
historických souvislostí mocensko politické, hospodářské a veřejně propagandistické povahy. 

Tento hodnotný rozbor dosud ve vědecké literatuře neprobadaného terénu dobového 
tisku  vztahujícího  k historickým událostem z r.1939 autor  uskutečnil  na  pevném kriticko 
metodologickém pozadí. Studium jednotlivých článků na více úrovních (kulturní, mocenská 
rovina, působení na dorost atd.) uzavírá autor shrnutím a samostatným analytickým rozborem 
s následným hodnocením v článcích obsažené látky na závěr každé kapitoly 3.1 až 3.3 (s.36-
37 (ruský tisk); s.38, 41-42 (běloruský tisk) a s.47-48 (český tisk)). Rozděluje zde důvody 
sjednocení v podání tisku do jednotlivých seskupení (historická spravedlnost, vůle národa a 
pod.).  Lze  dodat,  že  téma  zde  rozebírané  bakalářské  práce  přesahuje  úzký  rámec  dějin 
jednotlivých menšin a  úzký  partikulární  význam ojedinělého rázu,  protože je  tato  událost 
klíčová pro další formování BSSR a konsolidaci běloruského etnika. To všechno činí práci 
nejen  hodnotnou  jakožto  projev  samostatného  bádání,  ale  i  velmi  přínosnou  pro  další 
historický  výzkum stejné  problematiky, který  se  může  opřít  o  výsledky  tohoto  autorem 
uskutečněného rozboru. 

Mezi nedostatky práce lze řadit nedokonalosti autorova českého překladu jednotlivých 
pasáží,  které v důsledku nepřesností  použitého lexika mění  jeho smysl.  Například na s.13 
autor  uvádí,  že  „V historické  vědě  socialistických  zemí  sovětského  bloku  poválečného 
období,  kam patřilo  Polsko,  byl  lid západního Běloruska,  nehledě  na národní  příslušnost, 
reprezentován  třídou  sedláků a  dělníků,  zobecněně  třídou  proletariátu,  která  toužila  „po 
osvobození a budování nové socialistické společnosti“.“ Uvádění českého pojmu sedlák není 
v tomto kontextu korektní, protože sedlákem se rozumí zámožnější rolník, který jak je známo, 
patří  k  zámožnějším vrstvám vesnice  a  stojí  spíše na  buržoazně  kapitalistických,  nikoliv 
proletářských pozicích. V tomto kontextu je použití termínu rolník bezpochybně adekvátnější. 
Tyto a podobné nedostatky ovšem mají formální povahu nedostatečné obeznámenosti autora 
s odbornou terminologií českého dobového držení půdy.  

Vzhledem k výše uvedeným argumentům přínosu práce a formální povaze nedostatků 
doporučuji bakalářskou práce studenta D. Badzeviche k obhajobě  s nejvyšším hodnocením 
„výborně“.  
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