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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 

 

Výzkumným terénem bakalářské práce Terezy Žáčkové Motalové je reprezentace a racionalizace 

politických událostí a rozhodnutí v autobiografiích jejich vrcholných protagonistů. Konkrétně se 

věnuje reprezentaci klíčových mezníků irácké krize a války v letech 2002-2003 v memoárech čtyř 

protagonistů tehdejší britské vlády: premiéra Tonyho Blaira, ministra zahraniční Jacka Strawa a dvou 

ministrů, kteří z kabinetu na protest proti invazi rezignovali: Robina Cooka a Clare Shortové. Po 

metodologické stránce autorka svou práci pojímá jako analýzu narativů. Práci by prospěla přesnější 

formulace cílů práce; z úvodu práce ani pozdějšího metodologického rozkladu tak není zcela zřejmé, 

nakolik autorce vedle zachycení a interpretace způsobů, jimiž jsou ve zkoumaných pramenech podány 

klíčové momenty irácké krize/války, jde i např. o posouzení míry sebereflexe protagonistů a analýzu 

jejich strategií sebeospravedlňování. 

 

 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 

 

Zvolené téma je badatelsky zajímavé i poměrně originální, ovšem – jak prokáže i zběžná rešerše - není 

pravda, jak autorka implikuje na s. 2-3, že obdobné práce, jež by se věnovaly reprezentaci 

jednotlivých událostí, rozhodnutí a jejich genezi v politických memoárech, neexistují.   

 

Výstavba práce je logická, není ovšem jasné, proč je kapitola 2, která měla předložit stručný 

„nestranný“ popis událostí/etap konfliktu, jejichž reprezentaci v memoárech autorka zkoumá, 

dovedena pouze ke schůzce na Azorech v předvečer invaze (a tím pokrývá jen body 1-3 z celkem 6).  

 

Ocenění zaslouží autorčina snaha vypořádat se v obecné rovině s problematikou studia politických 

memoárů, přes určité náznaky (s. 16) ale chybí soustavnější snaha o propojení této teoreticko-

metodologické diskuse s autorčinými poznatky. 

 

Problém představuje omezená bibliografická základna práce. Chybí zejména aplikované práce, jež by 

autorce nabídly vodítko jak obecné zásady studia memoárů používat v praxi, ale i klasická sekundární 

literatura k problematice britské účasti ve válce v Iráku (Kampfner, Coates-Krieger aj.) či soudobých 

britských politických dějin. Rezignace na soustavnější vlastní zpracování dokumentů shromážděných 

v průběhu Chilcotova šetření je plně ospravedlnitelná, bez zohlednění dalších sekundárních zdrojů 

nemá ale autorka možnost kvalifikovaně konfrontovat či doplňovat tvrzení autorů memoárů; mohla a 

měla si též při své analýze pomoci recenzemi zkoumaných memoárů publikovanými v respektovaných 

médiích.  

 

 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na 

literaturu, grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 



 

 

Text je čtivý, jazykový styl ovšem nevhodně kolísá mezi snahou o dodržení standardů odborného textu 

a žurnalistickým stylem („čtenář chápe“ – s. 15, „nemějme jim to za zlé“ – s. 17). 

 

Stránkování reprodukovaných pasáží z pamětí (patrné je toto zejména u T. Blaira) je nedůsledné, 

poznámkovému aparátu pak chybí finální editace. V bibliografii jsou zkoumané memoáry řazeny mezi 

literaturu, přitom v práci tvoří klíčové primární zdroje. 

 

Přehlednosti textu by bylo prospělo širší řádkování a náležité odsazování odstavců.  

 

 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé 

stránky, originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

 

Celkový dojem z předložené práce je spíše rozpačitý. Autorka nastolila velmi podstatné a nosné téma, 

ve vlastní analýze se jí však podle mého soudu nepodařilo proniknout příliš hluboko. Limitujícími 

faktory zde bylo nedostatečné metodologické vodítko v literatuře, kritický nedostatek času i absence 

komunikace s vedoucím práce (kapitolu 1.3, praktickou část práce ani závěr jsem neviděl ani v první 

verzi). 

 

Oceňuji autorčinu snahu o originální výzkum i původní pramennou analýzu, byť se výsledný tvar 

skutečné analýze narativů spíše jen blíží. 

 

V praktické části práce by bylo vhodné důsledněji rozlišovat mezi reprodukcí memoárových výpovědí 

a vlastním komentářem (např. oddělením odstavců) a hodnotící soudy soustavněji dokládat citáty. 

 

Hlavní slabinu práce ovšem spatřuji v absenci adekvátně rozpracovaného závěru a souhrnné analýzy. 

Dalším deficitem je nerovnoměrné zodpovězení otázek, které si autorka položila (těch se ovšem na 

různých místech textu nachází takové množství – skutečných i řečnických – že zodpovědět všechny 

bylo zcela mimo autorčiny možnosti).  

 

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ: 

  

K otázce vhodného metodologického přístupu k analýze memoárové literatury: proč autorka považuje 

ze čtyř strategií zmiňovaných na s. 9 za „nejvíce průchozí“ (sic) právě diskurzní analýzu a analýzy 

narativů?   

 

V čem konkrétně se ve zkoumaných pasážích projevuje Strawova schopnost sebekritiky (s. 19)? 

 

Jednou z nezodpovězených otázek je možný vliv Chilcotova (nikoli Chilcottova) šetření na způsob, jimž 

se autoři později publikovaných memoárů k událostem let 2002-2003 vztahovali. Je možné tento vliv 

v pamětech (pp. Blaira a Strawa) doložit, případně zmiňují se vůbec o The Iraq Inquiry?     

 

V čem podle autorky její výzkum přispívá k obecnějšímu poznání v souvislosti se žánrem politických 

memoárů? 

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  

 

Přes výše uvedené výhrady doporučuji, aby autorka přistoupila k obhajobě práce. V případě jejího 

zdárného průběhu doporučuji ohodnotit předloženou práci stupněm E.  

 

Datum: 15. 8. 2018         Podpis: 


