
                   Posudek vedoucího bakalářské práce Vladimíry Staré:  Zdravotní služba
                      československých vojenských jednotek ve Velké Británii (1940-1945)

  Obsah předložené bakalářské práce Vladimíry Staré neodpovídá jejímu názvu. Autorka totiž věnu-
je pozornost téměř výhradně jen Lehké brigádní ambulanci, Československou vojenskou nemocnici
a další československá vojenská zdravotnická zařízení ve Velké Británii v letech 1940-1945 pone-
chala stranou. Sice to v závěru své práce zmiňuje, ale nijak přesvědčivě to nezdůvodnila. Vše mělo
být vysvětleno už v úvodu bakalářské práce.
    Bakalářská práce Vladimíry Staré nemá promyšlenou a přehlednou strukturu. Proč má 2. kapitola
pouhé dvě strany oproti 39 stranám kapitoly třetí? Jádro práce, 3. kapitola, mohla být rozdělena do 
3 kapitol spíše než do 10 podkapitol. To je nelogické. Ostatně podkapitoly 3.1 - 3.3 mají dohromady
jen 4 strany a tvoří je pouze přepsané dokumenty. V předložené podobě představuje bakalářská
práce Vladimíry Staré spíše snos materiálu, než promyšlený výstup desítek hodin práce. Na bojové
nasazení Lehké brigádní ambulance u Dunkerque od října 1944 do května 1945 pak autorce vybude
pouhých 5 stran se 3 nekomentovanými tabulkami. 
     Dosud žije několik bývalých členů československého vojenského zdravotnického personálu
ve Velké Británii za druhé světové války. Autorka bakalářské práce mohla kontaktovat např. prof.
MUDr. Levita, s nímž nedávno vyšel velice zajímavý rozhovor v příloze Lidových novin.
     Autorka bakalářské práce měla díky vstřícnosti ředitele a personálu Vojenského historického
archivu v karlínské Invalidovně možnost využít i nezpracované fondy, ale tuto příležitost nedokáza-
la pořádně využít. 
  Posudek vedoucího bakalářské práce Vladimíry Staré se mi nepíše lehce. Bakalářská práce v 
předložené podobě totiž představuje spíše nevyužitou šanci než  výsledek vynaloženého úsilí. Práce 
byla odevzdána 22.6. 2012, tj. v poslední den prodlouženého termínu. Naprostá většina 
nedostatků předložené podoby bakalářské práce mohla být odstraněna, jen kdyby na to byl čas. Je
to škoda, protože autorka věnovala zpracování bakalářské práce čas a úsilí, "ukradené" novorozené
dceři. S přihlédnutím k množství vynaložené práce a k obtížným podmínkám, v nichž bakalářská 
práce vznikala, doporučuji ji k obhajobě, nemohu však navrhnout jinou známku než dobře.
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