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POSUDEK VEDOUCIHO DIPLOMOVE PRACE

Bc. Kamily Bendové

Čnsro-nGYPTsKÉ VZTAHY,

TRADICE, čI pRolEV GLoB ALLZACF.

Vedoucí: PaedDr. Helena Východská

Bc. Kamila Bendová si pro svou diplomovou práci vybrala odborně historické téma

s aktuální tématikou, která V rámci obecné historie' politologického a kulturně

antropologického pojetí předkládá dějinný průŤez vztahů mezi Čechy a Egypt'any v jejich

různých státních formách a politických zřizeních. PřestoŽe DP svým nÍzvem navozuje dojem,

Že pravděpodobně půjde o ,,pouhý" chronologický sled událostí v dějinách výčené oblasti,

má ve skutečnosti překvapivě komplexní záběr. Upozorňuji především na výborně zvládnutou

metodiku využítí oralhistory. Téma DP je vybráno velmi vhodně a účelně.

Z hlediska obsahového představuje práce Kamily Bendové přehledný, logický, detailní

a systematický celek' Metody, cíle i konečná struktura předloŽeného textu jsou velmi precizně

představeny v úvodu DP. Autorka upozorňuje na rtzné oblasti, do nichŽ promítá historii

česko-egyptských vztaht _ tedy oblast politickou, hospodářskou, kulturní, spolkovou'

vědeckou, vzdělávací..' a další, které předložený text vmenší či větší míře obsahuje.

Z možností podrobnějšího výběru jedné ze zkoumaných oblastí autorka chvályhodně využIla

téma edukace. V závěrečných kapitolách se věnuje oblasti terciárního vzdělávání, především

reflexi mnohých rozhovorů, které uskutečnila (v rŮzných formách osobních

i elektronických) s aktivními účastníky této česko_egyptské kooperace.

Bc. Kamila Bendová kombinuje cestu tématického a chronologického členění zvolené

problematiky. V předložené DP tak předkládá přesvědčivý přehled o možnostech a skutečném

využití těchto moŽností ve vztazích obou Států (národů). Vjednotlivých kapitolách DP

představuje dostatek konkrétních oblastí, osobností a historických pŤíležitostí dokládajících

moŽnosti průniku v působení Čechů a Egypt'anů. Je zcela jasné' že výsledkem badatelské

aktivity K. Bendové je konstatováni, Že obsahově i formálně bohatší nabídku v tomto smyslu

představuje směr z Čech do Egypta - snad jen s významnou výjimkou přímého využiti

egyptského uzemí pro výstupy české (egyptologické) vědy.
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Autorka ve své práci třídí a prezentuje fakta přehledně, věcně a účelně' Využívá jak

písemných, tak elektronických a v neposlední řadě narativních zdrojů, které ďokáŽe

přesvědčivě interpretovat. V DP oceňuji evidentní orientaci v problému, autorský přístup,

vhodnou prezentaci(mnohdy různorodých politických hledisek) na historii ěesko-egyptských

vztahů. Záméry autorky i moje představy o hodnotné absolventské práci jsou naplněny

v textu věcném, systematickém a pochopitelném'

Z hlediska formálního obsahuje práce všechny poŽadované náležitosti. Poznámkový aparát

je pouŽit správně, v míře odpovídající vysokým narokům na historickou práci' PouŽitá

literatura a prameny ve všech nabídnutých formách jsou přesvědčivé a reprezentativní'

Uvedené přílohy jsou zdďilé a vhodně ilustrativní. Autorský styl Kamily Bendové bych

označI?a za peě]ivý. Věcnou a odbornou správnost dokáŽe doplnit jazykovými prostředky'

které působí čtivě. Stejně jako zobsahového, tak také zformálního hlediska' hodnotím práci

velice kladně.

Mou dílčí qitku představuje v celkovém kontextu výborné práce jediná gramatická chyba

(interpunkce na str. 44)' kterou jsem objevila s velkým zadostiučiněním, a to především

s ohledem na osobní a profesionální potřebu být kritickým hodnotitelem. U práce Kamily

Bendové bylo toto ,,kritické" předsevzetí velice problematické naplnit'

otázka autorce: Odborné kompetence, které prokazujete vpředložené práci, zjevně

otvírají prostor pro specifické dotary. odpověď na otázku, která je položena v názvu

diplomové práce, nacházíme v jejím závéru. Můžete však ještě nějak shrnout svůj názor

na budoucnost česko_egyptských vztahů? Spatřujete zatím nelyužité (či máto využité)

možnosti?

Diplomová práce

proto ji doporučuji

Kamily Bendové je velmi zdař1|ým završením vysokoškolského studia,

k obhajobě s návrhem na hodnocení výborné'

V Plzni 17.8.2013

]ď*...., 
}\*.,t^t.-"]

1*{il".^il

PaedDr. Helena Východská


