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Hodnocení bakatářské práce pana Micha[a Stránského

,,S HEDVÁBím Nao HLAVoU, s oHNĚM V sRDcl".
oKoLNoSTl A UDÁLosTl, KTERÉ FoRMoVALY Čs. oosnovolNíKA

V PRoGRAMU ZVúŠTNícH Úxot-Ů

nozsáhtá a velmi obsaŽná práce pana Michala Stránského zdařile a velmi

podrobně mapuje speciátně vycvičené vojenské stožky parajednotek v období druhé

světové války, a to od výběru vhodných kandidátů, přes jejich bojový parašutistický

výcvik, bojové nasazení, úkoty, 1akož i metody boje protistrany, tedy gestapa, ale i

protivzdušné obrany. Autor velmi podrobně sl'eduje jednottivé fáze této činnosti - od

výcviku pro boj zb|ízka ažpo pocity a myšlenky výsadkářů při prvním seskoku, avšak

ani zdaleka se nejedná o suchopárný popis, vše je čtivě tíčeno na pozadí historických

událostí, jejichž jádrem je togicky atentát na zastupujícího říšského protektora

Reinharda Heydricha.

Práce, která by vypracována na záktadě velmi rozsáhlé odborné a
faktografické titeratury české i angtické provenience je rozdě[ena do pěti poutavě

nazvaných kapitot a s úvodním seznam zkratek, úvodem, závěrem, resumé,

summary, slovníkem osobností a pojmů, seznamem pramenů a literatury a zahrnuje

113 stran textu a 36 stran podrobně komentovaných přítoh.Ty zdařite doptňují text
práce. Pečlivost, s níž autor pracoval, doktádá kromě seznamu použité literatury také

177 odkazů a vysvěttivek pod čarou. Z formátního htediska jen jedna připomínka:

přítohy by měty být stránkovány zvtášť. Práci Vysoce hodnotím i z htediska

jazykového a styListického: ne vždy se stává, že je odborná práce skutečně čt'ivá.

Bakatářskou práci pana Michat Stránského doporučuji k obhajobě a navrhuji

hodnotit ji jako výbornou.
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