
Posudek vedouci~o práce 
na bakalář'~;koLl práci Jana Bendy Čeští uprchlíci no ~,1nich()vu 
v Kralupech nCld Vltavou. FF'lJK, Praha 2006, s.77. 

Vznik bakalářsKé práce Jana Bendy js~m monla sledovut pr~
běžné v rc-=Ímci sE'minárr:..í výuky. Bylo zřejmé, že autor téma, které si 
zvolil, zvládne dspěšně.A ~o ze tfí hlavních dOvodO ; podnitl ~o~ěrně 
rozsáhly' óL'chivní vvzkum ve fondech Státního okresnÍl:lo arc~1ivll ~J.:2ihník " .., 
a do:_ '.ni 1 je j stu,ji em mat 8riáIO Ust BVU pro pé či o uprchlíky ť. jež 
jsou ulo;~8ny ve fou:;u N;inist erstva práce .9 soci"Uní p,~Ge v J.\járodn lm 
arch1vu. seznámil se s ~oměrně širokým okruhem r6Ievantrlí literatury 
9 tj~tóhných pramenO, které se k tem~tice bakaláfské práce váží. a ko
nečn2 p';;;istoupil ke zpr8cování t'<-eatu s nev~edním osobním z:;L:je'ím. 

Rozvr~ení bekaláfské práce Jan~ 3endy prozr3zuje, že její 

t 'v h '1 'k' t' a.:u (jr s::,ravne poc Opl , Je. Je Du,ne, aby jeho analytická sonds do 

problematiky českých pomnichvský ch uprch1-íků ze zabr~mého:::ohr8ni č:í 

.9 zachgcení ciejich nové životní situace v poměrech m2nší:10 ~eského 

města Kra~upy nad Vltavou,byla zasazena do ~irších souvislostí a teDrve 

v n -Lch nalezla svt:j pf'avý ];oznáv~jcí srnysl a výzkumné oprévn':)ní o .2ro to 

do své bak81iářské prcáce ne,~prve zaf,"3zuje tři k<")itoly, které problemeti: 

ku česk.ých uprchlíků z pohraničí po Mnichov;:;ké dohcdě výstižn~' r8ka-

pi tulují. Autor se vyrovánává i s tak složitým problémem, j~jkÝITl je sta-

, . .. h Vt 1 1 to. vo t' t . t ' k ~ ď b 1 novenl JeJlc.~ poc u a c~ar8K er1zuJe Clnnos lns 1 UCl, ~~r2 y ~ 

V 
péčí ox: uprcl1lík,y c;ovoI'2ny a vyjadřu,j2 se zasvSCenH~j 1.;: problematice 

jejich evidence. 

Druhá část bak8lář~hé práce, k.pitol:; čtvrtá a; šeL"SU, jsou 

pak v1:':novány roz[::;()I'u vl,3stní problematiky českých uprchlíků n9 Kralu;::--

1 1 • . '.' 1 t lC'~r'/'l''''-q T" d".4. '1 i ~ d 1 v SKU Db pO:,Z 1m a v ZlffiS _ c.: . ))~. ':;j.,.. usero IIIL8l n a pro.mennt:; o O~l 

žené ané11.ýz'y představuje kDpi tol.~ pátá, v níž autor an81yzuji:: v~3echny 

cle _'í hlsvní 8~~ekty -problemat iku přechodného ubytování a bydlení, 

poskyt ování podpor 8 pomoci, str'~vování, prob 1 errlat iku pé'~e o mládež, 

dsry a sbírk,y ve prosDěch unrchlíků a rovněž otáz>::y je ·ich zaměstBa-

nO:3 t j_. L"a zvl,c~ št '2 cennou [3 pf' ín::.snou v aut o1'ovl< f1"'~rosond ~ DOV ";?'u;d 

ka r itolu, v níž se autor zabývá soud,~býrri reakcerri obyv'3h:lstva,při49-0' 

čemž nastoluje otázky, k!eré byly dlo~hou dobu tobu. Jan 3enda zat3-

d Ol 1 ' , .,v 1 v ", , 
l_~,O sve prací.:' 1 ;J'J.Si:J.ZE, v nicnz ruzeblra ol:=,zky m'3,jetkove a v-~nuje 

se i problematice náhrad za ékod,y, jež b.yl! uprchlíkům zpOsbenYf-X)lĚ:i:Ě:t:: 
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přičemž konstuje, že plná nágroda uznan,ých škod nikdy neproběhla. 

K práci jsou připojeny přílohy s cennými sta"tistickými údaji. 

Rovn~ž fotodokumentsce, která přesvědčuje, že soudobá fotografie pfedsta-

vuti1'é svébytný historický pramen 3 Vf lkou v,ýpovědní hodnotou. 

Cel~ov~ poklád6m bakalářsk~u práci Jana Bendy za přínosnou. 

Nesporně sDl~uje nároky, které jsou na práce tohoto druhu kladeny, ba 

dokonce v akcentu n,9 vl:stní badatelský přínos je i překrečuje. liutor 

proká.zal, že zvládl základy odDorné historikovy práce, pramenný matEriál 

je schopen kri tick,y interpretovat a adekvó.tní formou presentovat. 

~roto doporučuji, aby se bakalářská práce Jana Bendy stala předmětem 

obhajoby s po jejím úspěšnem pr;jběhu navrhuji, aby byla h,)dnocena 

Jako práce výborná. 

V Pneze, 12. září 2006 jrl' /0?M1 
profi'dr; Jan Kukllk, 


