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Posudek bokolóřské próce

pono Jokubo Novotného

VzPoMÍNKy VETERÁrue rrruoŘrcHn sITTy
(VoJENsrÉ nnrse AčŘ AFcHÁrursrÁN Á PER'srÝ zÁt-tv)

Atypická bakalářská práce pana Novotného nás zavádí do vpravdě nejnovějších českých,
československých, ale i světových dějin, neboť vojenské mise, kteými prošel plukovník Sitta,

lze bezpochyby do těchto kategorií zařadit.
Jádrem práce je biografie výrazné postavy dvanácti misí, dnes plukovníka ve výslužbě,

MUDr. Jindřicha Sitty, sestavené na základě zpracováníjeho vyprávěnía vzpomínek. lV tom
je předložená studie originální, neboť představuje mise, na kterých se RčR podílela, na

základě výpovědi přímého účastníka, a zdařile tak propojuje "velké" dějiny s lidskými osudy.

V první části práce, která líčí jednotlivé mise, jakož i okolnosti, za jakých byly

realizovány, se autor opírá jak o odbornou literaturu, tak především o relevantní internetové

zdroje, především pak o stránky Ministerstva obrany České republiky' Z nich je také čerpáno

pro rozsáhlé, především obrazové přílohy, které zdařile doplňují textovou část práce. Druhá,

klíčová část práce povětšinou vychází z rozhovorŮ, které pan Novotný vedl s plk. Sittou,

v jednom případě také s paníSittovou, manželkou narátora. Autor se - jak již bylo naznačeno

_ neomezuje jen na aktivní nasazení plk. Sitty v jednotlivých misích, ale pokouší se zachytit

jeho životní příběh. V některých pasážích se proto dotkne i významných událostí a postav

nejnovějších českých dějin, nápříklad někdejšího ministra obrany Jaroslava Tvrdíka, jehož

neblahé působení v české politice zapříčinilo i odchod plk. Sitty do zálohy.

Určitou slabinu práce je skutečnost, že se autor až příliš spoléhá na svůj zdroj a jeho

údaje si dále neověřuje" opomÚí tak riziko určitého, byť i neúmyslného zkreslení které u

osobních vzpomínek vždy hrozí. Kupříkladu knihy o Tarzanovi byly vcelku dostupné i

v socialistickém Československu.

Předložená bakalářská práce je nicméně sestavena velmi pečlivě, odpovídá

požadavkům kladeným na tento typ kva|ifikační práce, a proto ji doporučuji k obhajobě a

navrhuji hodnotit ji jako výbornou. tr řo,,/'iaÚ-^,
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