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Recenze bakalářské práce pana Tomáše Dvořáka

PoHRANIčNÍ sr,uŽB A ZA SoCIALISMU

Studie, které se vedle odborné literatury opírají i o archívní zdroje,jsou badatelsky i

interpretačně dosti náročné. Pokud autor zvolí jako další - a nikoliv nevýznamnou - metodu

výzkumu dnes velmipopularizovanou ',oral 
history" a pokusí se o interpretaci událostí, jak je

dnes vnímají jejich telrdejší účastníci, má šanci na vypracov ání zajímavé a kvalitní práce, a to

i u témat, která jsou - jako v případě Pohraniční stráže _ v odborné literatuře poměrně

frekventovaná' Autor ostatně tuto literaturu v úvodu své stručně rozebírá. Ani to není u

bakalářských prací zcela obvyklé.

Zevrubnému zkoumání pan Dvořák podrobil právní rámec vzniku i fungování

.,ostrahy" hranic lidově demokratického a posléze socialistického Československa,

organizační strukturu jednotek ministerstva vnitra. Za ve|mi přínosnou pokládám kapitolu

tÍetí, nazvanou ,'Vojenské vybaveni, výzbroj a ženijně teclrnologická obrana pohraničního

pásma", neboť se jedná o problematiku nepříliš známou. ZÍe1mě i proto je z velké části opřena

o archivní prameny. Cenné výpovědi obou svědků (4 kapitola) jsou velmi dobře začleněny do

dobového kontextu.

Předkládaná bakalářská práce zahrnýe včetně úvodu, závěru, Summary' Seznamu

zkratek, Seznamu literatury a seznamu pramenů 41 stran a je členěna do čtyř kapitol, dále

rozdělených do tematických podkapitol. Podrobný a rozsáh|ý poznámkový aparát (celkem

l42 poznámek) svědčí o důkladnosti, s jakou byla práce sestavována. Autorovi se vzásadě

(několik chyb v syntaxi) dařilo respektovat pravidla českého pravopisu a vyvarovala se i chyb

stylistických. Přílohy, jejtchŽ Seznam by ještě měl bý stránkově zahrnut v obsahu, vhodně

doplňují textovou část práce.

Bakalářská práce pana Tomáše Dvořáka zcela splňuje kritéria pro tento typu

kvalifikačnípráce,a protoji doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotitjako výbornou.
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