
 
Posudek vedoucího bakalářské práce 

 
 
Jméno studenta: Martin Holeček 
 
Název práce: František Fajtl po roce 1945 
 
Jméno vedoucího práce: Lubor Václavů 
 
                               
I. Formální kritéria                                                                                ano      zčásti      ne 
1. Problematika a cíl práce jsou zformulovány a odpovídají zadání a 

názvu práce. 
x   

2. Autor využívá relevantní prameny a literaturu     x   
3. Metody využité autorem jsou adekvátní vzhledem k cíli práce a   
    tématu. 

    x   

4. Struktura práce je vyvážená a logická. Autor nic podstatného neopomenul 
(zadání, obsah, úvod,  rozbor pramenů, pojednání, závěr, resumé v 
češtině a cizím jazyce, rozsah) 

     x   

5. Závěr shrnuje dosažené poznatky.  
 

      x  

 
Nejproblematičtější body v hodnocení okomentovat slovně: 
  
 
II. Obsahová kritéria 
1. Práce prokazuje porozumění autora problematice. x   
2. Opírá se o relevantní prameny a literaturu.     x   
3. Adekvátním způsobem s nimi pracuje.       x  
4. Zpracování vykazuje rysy originality a vlastního přínosu.      x   
 
Slovní ohodnocení  
 
III. Jazyková kritéria 
1. Práce je prosta gramatických a stylistických chyb.  x  
2. Práce je psána kultivovaným odborným jazykem za použití 

správné terminologie. 
     x   

3. Student správně cituje.       x  
5. Práci doplňují vhodné přílohy.      x   
 
Slovní ohodnocení 
 
 
IV. Celkové hodnocení (slovně)  Téma bakalářské práce bylo zadáno před vydáním knihy 
        Jiřího Rajlicha a Jitky Režné: Generál Fajtl, Svět křídel, Cheb 2012. Některé údaje z této 
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        rozsáhlé monografie, která ovšem není vyloženě odbornou literaturou, pak Martin Hole- 
        ček pochopitelně při zpracování své bakalářské práce využil, ale jeho vylíčení pováleč- 
        ných osudů  Františka Fajtla je více založeno na archivních pramenech a je podrobnější. 
        Velmi zdařilou bakalářskou práci místy poškozují stylistické a citační neobratnosti, které 
         by však neměly změnit její výborné hodnocení. 
          
 
V. Otázky k obhajobě: Nešťastná je formulace "Prostřednictvím publikace..."v poznámkách, 
         nesmyslně jsou v poznámkovém aparátu i v bibliografii používány pomlčky. Některé 
         z cenných textových příloh by si zasloužily vysvětlující komentář autora. V bibliografii 
         publikací Františka Fajtla mohly být zaznamenány náklady (před rokem 1989 byly po- 
         vinně uváděny v tiráži). Proč se stal pro širší českou (československou) veřejnost gene- 
          rál František Fajtl symbolem boje československých letců za druhé světové války? 
 
 
 
Navržená známka: výborně                      
 
 
Datum: 8.1.2013                          
 
 
 
Podpis vedoucího práce: PhDr. Lubor Václavů 
 


