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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): Cíl své bakalářské práce formulovala 

autorka poněkud nejednoznačně, V Abstraktu konstatuje, že záměrem práce je prozkoumat, jakým způsobem 

muzejní expozice (má na mysli výstavy pořádané k 60. výročí maďarské revoluce) historicky legitimizují 

politiku strany Fidesz. V Tezích k bakalářské práce ale tento záměr označuje za dílčí cíl  a uvádí, že „Práce se 

analýzou obou expozic (tj. v Národním muzeu a v Domě teroru) snaží zjistit, jakou roli v maďarské národní 

identitě výstavy událostem roku 1956 připisují“,  což je značně nesrozumitelně formulovaný cíl. V úvodu své 

práce  pak si autorka „stanovila za cíl  analyzovat historickou reflexi maďarského povstání“. 

 

 

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

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

členění – úvod, závěr, přehled pramenů a literatury, jež se týkají tématu, seznam literatury, který je opravdu 

velmi bohatý, a vlastní text práce, členěný do čtyř částí. První část uvádí, z jakých teoretických a 

metodologických principů bude práce vycházet, druhá část je zaměřena na osvětlení politického kontextu 

šedesátého výročí maďarského povstání. Autorka se v ní bohužel dopouští řady zjednodušení i věcných chyb. 

Károly Grósz nenahradil Jánose Kádára „ve vedení země“, ale byl zvolen generálním tajemníkem ÚV MSDS 

a János Kádár zůstal jejím čestným předsedou. Demonstrace v červnu 1988 byla sice rozehnána policií, 

v únoru 1989 pak zasedání ÚV MSDS prohlásilo, že to, co se 23. října stalo v Budapešti, nebyla 

kontrarevoluce, ale lidové povstání a oprávněný výbuch hněvu lidu. Prohlášení předcházelo v červnu 1988 

vytvoření komise odborníků  pro komplexní vědeckou a politickou analýzu hospodářského a společenského 

vývoje v Maďarsku za uplynulých 30 let, kdy jednou z nejcitlivějších otázek bylo i přehodnocení roku 1956.  

Miklós Vásárhelyi  nebyl členem vlády Imre Nagye, ale jeho bývalý poradce a tiskový mluvčí a jako jeden 

z mála přežil Nagyův proces Na jaře 1988 založil spolu s příbuznými popravených a dalšími šestapadesátníky 

Výbor pro historickou spravedlnost. Ten pak byl organizátorem pohřbu ostatků Imre Nagye a jeho druhů 

v červnu 1989.   

    Svatoštěpánská koruna nebyla na konci  druhé světové války odnesena americkou armádou. Ta  do Maďarska 

vůbec nikdy nevstoupila. Koruna se dostala na Západ a poté do Spojených států zásluhou maďarských 

vlastenců. Vrácena byla až v roce 1978, nikoli 1972. 

     Na základě rozhodnutí trianonské mírové smlouvy zůstalo za hranicemi Maďarska více než tři miliony 

Maďarů. Nelze formulovat, že „Strana Viktora Orbána se k trianonskému fenoménu vyjadřuje například 

prostřednictvím snah o ochranu maďarských menšin v zahraničí.“ Ochrana Maďarů žijících v zahraničí byla 

zakotvena už v modifikované ústavě z října 1989 v jejím VI. článku a za jednu ze svých priorit ji považovala 

každá maďarská vláda po roce 1990. 

     Mihály Károlyi (nikoli Károly!) nebyl v čele vlády, která vyjednávala podmínky mírové smlouvy. Ty si 

vyslechla maďarská delegace vedená hrabětem Albertem Apponyim v lednu 1920, a to už byl Károlyi 

v emigraci v Československu. 

     Třetí a čtvrtá část práce představují popis a částečnou analýzu expozic v jednak v Národním muzeu, jednak v   

     Domě teroru. V obou případech autorka, opírajíc se o zahraniční literaturu, přijímá pro svoje hodnocení  

sytém pěti kategorií – děj, postava, dialog, prostředí. 

     V závěrečné části autorka uvádí, že: „Výstavy zdůrazňují, že skutečná kulturní paměť všech Maďarů znala   

vždy pravý význam roku 1956“, a konstatuje, že politici Fidesz užitím historické paralely reflektují i svou 

současnou politickou strategii. Takováto formulace je však příliš obecná a plochá a o ničem nevypovídá. 

     Práce obsahuje dvě barevné přílohy, jejichž výpovědní hodnota je diskutabilní. 

      

 

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

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): Stylistická úroveň práce je velmi špatná, což vede 



k ztíženému porozumění textu a na mnoha místech až k nesrozumitelnosti (s.13, 34 a další), v textu je mnoho 

pravopisných chyb. Připomínám jednu drobnou chybu v překladu instituce – nejde o Národní připomínkovou 

komisi, ale o Komisi pro národní paměť 

  

 

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

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

 Práce působí uspěchaným dojmem, v mnoha ohledech je nepřesná a přespříliš zjednodušující. 

 

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

  

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl): K obhajobě doporučuji po odstranění věcných a podstatných 

stylistických chyb. 

Zatím navrhovaná známka:  dobře 

 

 

Datum: 31. 5. 2017         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. 

 

 


