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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): Práce se zabývá lustračními zákony 

přijatými na Ukrajině po tzv. Euromajdanu. Zkoumá jejich problematičnost z hlediska retroaktivity, důvody pro 

otálení s jejich zavedením. Správně přitom zmiňuje nejen dlouhé období před roce 2014, kdy se nikdo 

z prezidentů neměl k zavedení lustrací proti spolupracovníkům KGB, ale hlavně období bezprostředně po 

zvolení Viktora Janukovyče prezidentem v roce 2010. Právě v tomto období se plně rozvinul posun země od 

demokratického konsenzu a rovnováhy z něj plynoucí k autoritativním tendencím. Janukvyč měl přitom pramalý 

zájem na lustracích. Důležitý přitom, stejně jako v předchozích obdobích, byl především ohled na zájmy Ruska. 

Teprve po Majdanu se Ukrajina k přijetí zákonů odhodlala, nicméně v této době již měly od jejich hlavního cíle, 

tedy komunismu, značný odstup.       

 

 

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

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

Autor pečlivě analyzuje právní dokumenty přijaté v rámci lustrace na Ukrajině. Přitom velmi zřetelně vysvětlil 

svůj přístup. Z tohoto pohledu nemám co práci přímo vyčíst. Snad jen chybí přiblížení širší debaty spojené 

s lustračními zákony, která na Ukrajině proběhla. Nejedná se přímo o parlamentní diskuzi, ale o 

mimoparlamentní síly.   

Autor jasně definoval svoje výzkumné otázky, přesvědčivě na ně i odpověděl. Ukazuje zároveň na znalost 

literatury k problematice v jejím širším pojetí. Rovněž metodologicky je zřejmé, jak bude autor postupovat, a to 

včetně komparace s jinými lustračními akty či právní analýzy.  

Z hlediska struktury bych spíše volil umístění vysvětlení metodologického přístupu do samotného úvodu 

(respektive do úvodní části práce, například ve struktuře). Popis přístupu k zákonu (On Government 

Cleansing) na stránce 47 mi přijde zbytečný, i když jednoznačně nejde o chybu. Do podobné kategorie bych 

zařadil i některé dílčí závěry, které bych raději umísťoval až do závěru jako takového. Opět, jde o věc vkusu.  

Asi bych také nesouhlasil se závěrem (str 55), že míra rozsáhlosti lustrací je úměrná násilnosti přeměny, alespoň 

ne plně. Ukrajinská situace se přeci jen od československé odlišuje, když už nic tak tím, proti čemu byla 

zaměřená. Zatímco po pádu komunismu šlo o zbavení se představitelů komunistické strany a státní 

bezpečnosti, v případě Ukrajiny byl důležitým momentem, jak autor správně píše, boj proti korupci. Zde je 

cíl, přeci jen, daleko hůře definovatelný.   

 

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

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

Nakolik mohu soudit, práce je psaná velmi dobrou angličtinou, bez nějakých viditelných chyb. Naopak, lze říci, 

že se velmi dobře čte, což není málo. Co se citací týče, nemám žádné připomínky. Objevují se sice nějaké 

překlepy (str. 37 an místo and), ale jejich počet nedosahuje nijak závratné výše a není tedy důvod, aby měly 

jakýkoli vliv na hodnocení práce. Číslování titulní stránky (začíná číslem 2) je technická chyba, která je 

prostě zbytečná, nic víc.  

 

 

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

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

Jak již z předchozích řádek vyplynulo, neměl jsem prakticky žádné námitky. Práce je z mého pohledu výborná a 

splňuje i ty nejnáročnější požadavky na diplomovou práci. Z připomínek, které jsem uvedl, žádná ani zdaleka 

nepředstavuje důvod pro jiné než výborné hodnocení práce.    

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 



1. Ačkoli to nebylo předmětem Vaší práce, mohl byste přeci jen přiblížit společenskou debatu (například v rámci 

denního tisku) ohledně zákonů? Jde mi především o mimoparlamentní diskuze.   

  

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

   

Práci doporučuji k obhajobě s hodnocením A (výborně)  

 

Datum:  18.6.2018       Podpis: 

 

 

 

Pozn.: Hodnocení pište k jednotlivým bodům, pokud nepíšete v textovém editoru, použijte při nedostatku místa zadní stranu 

nebo přiložený list. V hodnocení práce se pokuste oddělit ty její nedostatky, které jsou, podle vašeho mínění, obhajobou 

neodstranitelné (např. chybí kritické zhodnocení pramenů a literatury), od těch věcí, které student může dobrou obhajobou 

napravit; poměr těchto dvou položek berte prosím v úvahu při stanovení konečné známky. 


