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Hodnocení bakalářské práce slečny Kristýny Černé 

 

ÚNOR 1948: FAKTA, BELETRIE A PROPAGANDA 

 

Práce, které se pohybují na pomezí dvou či více vědních oborů, představují zpravidla 

pro autora velkou výzvu a kladou na něj poněkud zvýšené nároky, zejména pokud se snaží 

zpracovat a hodnotit zvolenou problematiku z několika různých úhlů pohledu. Kritéria 

hodnocení románu i memoárové literatury jsou obtížná jak pro historika, tak pro literárního 

vědce. Situaci přirozeně komplikuje i přímý prožitek čtenářský a v daném případě i jistě 

silného prožitku emotivního. Slečna Kovářová se ve své práci opírá o romány Václava 

Řezáče, Svatopluka Turka a Jana Otčenáška, stejně jako o solidní výběr literatury historické, 

literárně historické, soudobého i současného tisku a relevantní internetové zdroje. 

Předkládaná bakalářská práce zahrnuje včetně úvodu, závěru, seznamu literatury a 

seznamu příloh a resumé 71 stran a je členěna do šesti kapitol s podkapitolami. Sto třicet šest 

odkazů a poznámek svědčí o zodpovědném přístupu a pečlivosti, s níž byla bakalářská práce 

sestavována. Výběr i zpracování příloh vhodně doplňuje textovou část práce. (Seznam příloh 

by se ještě měl objevit v obsahu.)  

Samotná práce je opřena o dostatečné množství odborné literatury. Výběr beletrie je 

nutně záležitostí individuální, pisatelka se nicméně snažila o různé „úhly pohledů“ 

jednotlivých autorů na danou problematiku. Vlastní členění práce, při němž autorka sleduje 

vlastní děj románu, na který navazuje jeho rozborem a dobovým přijetím – zejména dobovou 

„literární kritikou“ pokládám za vhodný a originální přístup. Striktní rozčlenění na 

„historickou“ a „literární“ část by práci značně ochudilo. Úvodní část práce zaměřená na 

politický a kulturní vývoj poválečného Československa, pokládám za věcný a obsažný, stejně 

jako pátou kapitolu „Beletrie versus realita“. 

Z hlediska formálního práce odpovídá normám. Oceňuji rovněž slušnou literární 

úroveň studie, jakož i skutečnost, že se pisatelka se dokázala vyvarovat prohřešků proti české 

mluvnici. 

Studie slečny Kristýny Černé splňuje prakticky veškeré požadavky kladené na kvalitní 

bakalářskou práci, a proto ji doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit jako výbornou. 
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