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1.Rozsah práce                                             

 

1.1 Počet stran celkem (bez příloh)                                                                85 

1.2 Počet stran příloh                                                                                    11 

1.3 Počet titulů uvedených v seznamu literatury                                              33 knih 

+ velké množství 

primárních 

dokumentů + 

rozhovory 

 

2.Forma a styl práce                                                                                     

2.1.Jazyková úroveň             1 

pravopis,stylistika.práce s odborným jazykem) 

2.2. Práce s odbornou literaturou a prameny       1 

(citace,parafráze,dodržení normy ČSN ISO 690, teoretické zázemí autora) 

2.3 Úroveň formálního zpracován       1 

(členění práce,původní a poznámkový aparát,přílohy,grafika atd.) 

2.4 Přiměřenost využitých zdrojů a dat       1 

 

3.Metodika                                                                                                       

 

3.1 Adekvátnost použitých metod práce      1 

3.2 Využití empirických výzkumných metod                1       

3.3 Využití praktických využití                                                                         1 

3.4 Využití analytických metod                                                                        2 

3.5.Využití dalších relevantních postupů                                                           1 

 

4.Obsahová stránka a přínos práce                                                                

 

4.1 Přístup autora k řešení zadané problematiky     1 

(iniciativa,samostatnost,komunikace s vedoucím práce,originalita) 

4.2 Splnění cílů práce         2 

4.3 Vyváženost teoretické a praktické části,      1 

vzájemná návaznost jednotlivých kapitol a subkapitol  

4.4 Dosažené výsledky,odborný přínos       1 

4.5 Prezentace závěrů         2 

4.6 Využitelnost práce v praxi nebo další odborné činnosti    1 

  



 

 

Komentář 

Diplomantka předkládá k obhajobě velmi pečlivě napsanou práci, při které prokázala jak teoretickou 

znalost problematiky, tak i využití empirických výzkumných metod. Práce je psána velmi svěžím 

jazykem, neobsahuje významné množství gramatických chyb, má i vysokou úroveň poznámkového 

aparátu. Empirická část práce kombinuje data z hloubkových rozhovorů a data získaná analýzou 

dokumentů. Zvolené téma maximálně vytěžila.  

Otázky k obhajobě: 

1. Jaké byly mechanismy sekundární socializace v rámci disentu. Jak probíhala sociální kontrola 

v rámci disidentských komunit za minulého režimu? Lze vystupovat podobné mechanismy i 

v současném post-disentu? 

2. Jaké byly kognitivní, afektivní a hodnotící dimenze postojů disidentů k politickým institucím 

před a po roce 1989? 

3. Můžeme mluvit o reprodukci habitu u dětí disidentů? Uveďte příklady. 

4. Reformní komunisté z roku 1968, jejich habitus a jeho hystereze. Rozdíly oproti disentu. 

5. „Malý český člověk“ ( viz Ladislav Holý), jeho habitus a hystereze jeho habitu. Dopady na 

politický vývoj v ČR po roce 1989. 

 

 

 

 

 

 

 

Závěr 

Diplomovou práci Evy Benetkové doporučuji k obhajobě a hodnotím jako výbornou. 

Praha 10. září 2019        Mgr. Marek Německý, Ph.D. 

 

 


