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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 
Zpracovat životní příběh plukovníka J. Sommera, předválečného člena armády, účastníka polského, 
francouzského i anglického budování čs. ozbrojených exilových sil, posléze politického vězně po únoru 1948.  
Paradoxně přitom zcela zapomenutou postavu nejen pro historiografii o válce, ale i pro vlastní rodinu. 
 
2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 
 Práce vycházela z velmi poctivé heuristiky, autor navštívil opakovaně několik archivů, dokázal nalézt 
pamětníka událostí starších více než šedesát  let, vycházel přitom zpočátku jen z naprosto neověřených střípků. 
Vysoce hodnotím tento postup, u bakalářské práce až nezvyklý, sekundární literatura je zde skutečně jen 
kontextem příběhu, který autor „vykřesal“ ze zapomnění. Struktura práce je chronologická, v zásadě v daném 
rozsahu nebyl jiný přístup možný. Metodologické zakotvení  je logicky problematické, přístupné materiály 
neumožnily dostatečně rozvinout žánr biografie, rozsah bakalářské práce pak neumožnil širší komparaci s osudy 
obdobných postav, byť jsou okrajově zachyceny. Prameny a literatura jsou užívány odpovídajícím způsobem.  
 
3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 
  Práce je napsána místy nevyrovnaným jazykem, přesto je příslušně čitelná a přehledná, splňuje všechny 

formální náležitosti tohoto druhu textu. 
 
4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 
  Dojem z práce je pozitivní, vzhledem k obtížnosti zpracování zvoleného tématu. Vysoce hodnotím jak 

heuristiku, tak schopnost většinou poměrně relevantně zasazovat osudy hlavní postavy do kontextu. Cíle 
práce byly bezpochyby naplněny. Práce je originální „objevem“ postavy, jinak jde o standardní pokus o 
stručnou biografii, omezenou dostupnými prameny. Výjimečně by prospělo obratnější definování dobových 
problémů, hlavně v případě uvěznění hlavní postavy, kde případ Prokeš a spol. by měl být zařazen více do 
souvislostí a atmosféry.  

 
5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 
 Jako vedoucí práce nemám doplňující otázky, nejasné jsem s autorem řešil při psaní práce. 
 
6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 
 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  velmi dobře 
 
 
Datum: 22.5. 2013        Podpis: 
 
 
 
Pozn.: Hodnocení pište k jednotlivým bodům, pokud nepíšete v textovém editoru, použijte při nedostatku místa zadní stranu 
nebo přiložený list. V hodnocení práce se pokuste oddělit ty její nedostatky, které jsou, podle vašeho mínění, obhajobou 
neodstranitelné (např. chybí kritické zhodnocení pramenů a literatury), od těch věcí, které student může dobrou obhajobou 
napravit; poměr těchto dvou položek berte prosím v úvahu při stanovení konečné známky. 


