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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 

 

Bakalářská práce Petry Česalové se zabývá rolí komunismu na pozadí mezinárodních brigád ve španělské 

občanské válce, tedy vlivu, jaký měla komunistická ideologie na dobrovolníky bojující na straně republikánů. 

Hlavním cílem práce je ověření hypotézy, že všechny interbrigadisty lze považovat za oddané komunisty 

kontrolované Sovětským svazem. Tuto hypotézu autorka ověřuje na příkladu dobrovolníků z vybraných zemí, u 

nichž zkoumá, kdo a proč se rozhodl přidat k mezinárodním republikánským brigádám, a do jaké míry v tom 

sehrál roli komunismus. 

 

 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 

 

Autorka vychází ve své práci z poměrně obsáhlého množství zdrojů, a to nejen anglických, ale prokazuje velmi 

dobrou orientaci ve zdrojích španělské provenience. Autorka tak s jejich využitím mohla dobře vybudovat 

logickou strukturu práce a vhodně vyargumentovat zvolenou hypotézu.  

Práce je rovněž velmi dobře strukturována do několika částí. Autorka nejprve stručně představuje vývoj 

interbrigád a zapojení Sovětského svazu v občanské válce, aby pak ve druhé části práce mohla analyzovat 

motivace jednotlivých dobrovolníků pocházejících z vybraných zemí. Pomocí nasbíraných dat pak autorka 

celkem prokazatelně vyvrací hypotézu stanovenou v úvodu práce. V rámci analýzy jednotlivých zemí na první 

pohled upoutá, že není zastoupeno Československo, což však autorka v úvodu celkem uspokojivě vysvětluje. 

Domnívám se nicméně, že pro úplnost analýzy by zahrnutí dobrovolníků z této země, mohl ještě lépe pomoci 

vyvrátit stanovenou hypotézu. 

Rozsah práce je dostatečný, autorka dobře zvládla zpracovat relativně rozsáhlé téma na vymezeném počtu stran, 

tak, že dohromady tvoří relativně propojený celek. 

 

 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

  

Po formální stránce práce odpovídá požadavkům na zdárně napsanou bakalářskou práci. Rozsah je více než 

dostatečný, práce je dobře strukturovaná a srozumitelná. Vyhovující je rovněž velmi dobrý jazykový projev bez 

gramatických či stylistických chyb. 

Autorka rovněž bez sebemenších problémů používá odkazový aparát, který je zároveň dostatečně přehledný. 

Rovněž bibliografie je zpracována přehledně a kvalitně. 

 

 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

  

Celkový dojem z bakalářské práce Petry Česalové je výborný. Autorka prokázala schopnost zformovat 

komplexní hypotézu, kterou na základě následné analýzy dokázala vyvrátit. Práce s cizojazyčnou literaturou je 

rovněž na dobré úrovni plně dosahující běžného standardu bakalářských prací. Cíl práce se tak autorce povedl 

naplnit a jako celek její dílo patří mezi nadprůměrné bakalářské práce. V práci sice není zastoupena analýza 

dobrovolníků z Československa, což však nijak zásadním způsobem nesnižuje výslednou kvalitu. 

 

 



5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 

 

Proč jste mezi analyzované země nezařadila Československo? 

 

Proč jste se rozhodla preferovat kvalitativní analýzu před kvantifikací motivací jednotlivých skupin 

interbrigadistů? 

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  

 

Předloženou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně. 

 

 

Datum: 5. 6. 2016       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. 


