
Posudek vedoucího bakalářské práce Jindřicha Pýchy s názvem „Navždy emigranty?“ A 
s podtitulem „Příběhy Čechů, kteří emigrovali před rokem 1989 do Západního Německa 
a žijí tam dodnes“

Na rovinu: jsem vedoucím bakalářské práce kolegy Pýchy de facto „ex offo“. Nezbavuji se 
tím ale odpovědnosti za několik chyb, které jsem v práci našel. Bakalářskou práci jsem 
vnímal jako oponent, protože jsem její definitivní verzi spatřil až po jejím odevzdání. Jindřich 
Pýcha je hodný člověk, ale zmatkář a já měl hrůzu z představy, že budu při čtení této práce 
konfrontován s absolutním „gulášem“. Není tomu tak. Pýchova bakalářka je logická, věcná –
až na přebujelou metodickou část, k níž jsou v posledních letech studenti FHS nuceni se utíkat 
zejména, když téma jejich práce je de facto bezvýznamné. Vím, o čem mluvím. Oponoval 
jsem v posledních letech bakalářské práce, které byly prázdné, ale jejich metodická část byla 
tak dokonale učesaná, že nešlo nedat alespoň trojku. To není případ této bakalářské práce. 
Pýchova bakalářská práce je plná a vypovídající, přestože plná překlepů a banálních chyb: na 
str. 25 Pýcha zmiňuje studentské (levicové) nepokoje v roce 1968 v Evropě jako jev, který 
v tom roce vznikl, byl jím určen a čeští studenti se jím nechali inspirovat, ale to je polopravda, 
protože studentské nepokoje se v Praze konaly dlouho před rokem 1968 (např. kauza 
strahovské koleje).  Mimochodem, kdyby si Jindřich přečetl knížku (a on ji četl, ale blbě) 
životopisné zpovědi Zdeňka Pince, kterou vydala naše fakulta, věděl by to. Na straně 78 
nerozumím v příběhu Vajnorský epizodě s nákupem bot. Vajnorský tvrdí, že děti v Německu
požívají většího respektu než jinde (kde?), aby zároveň popsal situaci, kdy jeho děti byly 
vyhozeny z krámu s tím, že ať se bez rodičů nevracejí. Dále: jsem si téměř jist tím, že fakulta, 
kterou paní Neumanová před emigrací absolvovala se v té době nejmenovala Fakulta 
sociálních věd a publicistiky UK, ale Fakulta žurnalistiky UK. Překlep typu Kovospol místo 
Koospol jsou v této práci nečetné, ale bohužel takřka vždy na vypovídajících místech. Jako 
typickou chybu zaviněnou Jindřichovou „dysgrafií“ (já této diagnóze moc nevěřím, spíše se 
přimlouvám za mnou již zmíněné zmatkářství) je věta z konce bakalářské práce, která (u 
Jindřicha) zní: „Dle Vajnorský Češi nikdy neměli „podobnou nálepku“ jako například Turci.“
Krom špatného pádu ve jménu narátora dochází v této větě k zmatení jiného Vajnorského 
výroku o pár stran dřív (který je ovšem bez náležitě vysvětleného kontextu také poloprázdný) 
a totiž, že jedině Turci mají v (v pasu?) razítko…
Už mě to nimrání se v banálních chybách nebaví. Resumé: Jindřich Pýcha napsal dobrou a 
zajímavou bakalářskou práci, za kterou si zaslouží známku ne horší než dvojku.
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