Posudek vedoucího bakalářské práce
Drda, Václav: Válka v severní Africe v historiografickém podání
Předložená bakalářská práce se zaměřuje na odbornou literaturu popisující události druhé
světové války na bojišti v severní Africe, konkrétně u El-Alameinu, a snaží se přiblížit a
komparovat její přístupy, úhly pohledu na jednotlivé události a formu výkladu. Autor si
vytyčil, tento podle mého názoru, na bakalářskou práci velmi těžký úkol a snažil se jej podle
svého nejlepšího vědomí a svědomí zpracovat. Nejprve srovnal články v encyklopediích a
časopisech, následoval výzkum monografií a biografií (přehled struktury nabízí obsah práce
na str. 8). Vytyčený záměr se však nepodařilo vždy naplnit a Drdova práce tak nabízí sice
střípky zajímavých pohledů, po přečtení celé práce je však převažujícím dojmem pozorného
čtenáře spíše zmatek a neúplnost sdělovaných myšlenek.
Hlavním problémem jsou zkoumané časopisy (Válka revue) a zkoumaní autoři, kteří nejsou
uznávanými odborníky v oboru a specializují se spíše na publicistickou tvorbu (Tomáš Dostál,
Juraj Červenka apod.). Pohled na dané téma je tedy deformován již od samého počátku.
Nicméně i přes tato pochybení Drda pokračoval v zajímavém přístupu a snažil o srovnání
autorů a pak i jednotlivé druhy výzkumu vojenských tažení. Celkovou bilanci práce nezlepšil
ani závěr, kde Drda mimo jiné zmiňuje, že mnoho autorů článků „nemá zkušenost s válkou
v Africe. I přes tyto výtky je nutné ocenit Drdovu snahu se tímto způsobem zaměřit na
historickou produkci, protože to není v bakalářském studiu příliš běžné.
Po formální stránce však práce vykazuje závažné pochybení. Celá úvodní kapitola, historie
války v severní Africe (s. 11–16), která je základním líčením všech událostí, neobsahuje
jedinou poznámku pod čarou. Jedná se sice o text obsahující základní fakta k vývoji na
válečném poli, nicméně ta byla později konfrontována a dávána v rámci výzkumného pohledu
do spojitostí se zkoumanými publikacemi. Dále v práci chybí obšírnější vysvětlení zvolených
informačních zdrojů. Především u časopisů, které se staly předmětem zkoumání (jako
například Válka Revue), toto bylo základní podmínkou. Zmínka o „tříleté tradici“ bohužel nic
o úrovni a odbornosti časopisu nevypoví. Bohužel se na mnoha místech objevují formulační a
gramatické výkyvy.
S ohledem na výše zmíněné, tedy na snahu Drdy zpracovat velmi neobvyklé téma a na
zmíněné zásadní formální pochybení, doporučuji bakalářskou práci k obhajobě,
nicméně doporučuji hodnotit stupněm dobře.

K obhajobě doporučuji zaměřit se na následující body:
-

představit a vysvětlit hlavní zdroje bakalářské práce a to i s ohledem na
provádění výzkum

-

zformulovat stručné závěry práce. Co je tedy výsledkem?

-

zopakovat význam bitvy u El Alamejn pro vývoj bojů druhé světové války
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