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Posudek oponenta bakalářské práce 

 

Jméno a příjmení studenta: Petra Konečná 

Název práce: Utváření myšlenkových rámců bouřlivých let 1967–1968 prostřednictvím 

francouzských intelektuálních periodik 

Jméno oponenta práce: Mgr. Mikuláš Pešta, Ph.D. 

 

 

1. Heuristika (hodnocení známkou 1, 2, 3, 4 – v případě hodnocení 3 a 4 musí autor posudku 

slovně formulovat hlavní výtky) 

1.1 Hodnocení použité literatury a pramenů  2 

1.2 Úplnost použitých zdrojů z hlediska současného stavu bádání  2 

 

Stručné hodnocení: 

Autorka mohla využít více odborné literatury (zejména článků). 

___________________________________________________________________________ 

 

2. Řešení problému (hodnocení známkou 1, 2, 3, 4 – v případě hodnocení 3 a 4 musí autor 

posudku slovně formulovat hlavní výtky) 

2.1 Volba cíle práce odpovídá zadání 1 

2.2 Cíl z hlediska metodologie oboru je zvolen relevantně 1 

 

Stručné hodnocení: 

Cíle práce jsou zvoleny realisticky a teoretická konceptualizace je dostatečně soudržná. 

 

 

3. Hodnocení struktury práce (hodnocení známkou 1, 2, 3, 4 – v případě hodnocení 3 a 4 

musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky) 

3.1 Je struktura práce logická 1 
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3.2 Odpovídá struktura práce metodologii a metodám deklarovaným 

v úvodu práce 

1 

 

Stručné hodnocení: 

Struktura práce je logická a odpovídá zadání, cílům i zvoleným metodám. 

 

 

  

4. Hodnocení kvality textu práce (hodnocení známkou 1, 2, 3, 4 – v případě hodnocení 3 a 4 

musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky) 

4.1 Analýza pramenů a literatury 1 

4.2 Interpretace pramenů a literatury v jejich vzájemných souvislostech 2 

 

Stručné hodnocení: 

Periodika jsou analyzována dle zvolených metod a kritérií. Konfrontace s literaturou mohla 

vést k formulování jasnější interpretace a závěrů.  

___________________________________________________________________________ 

 

5. Kvalita zpracování (hodnocení známkou 1, 2, 3, 4 – v případě hodnocení 3 a 4 musí autor 

posudku slovně formulovat hlavní výtky) 

5.1 Stylistika a pravopis 2 

5.2 Použitá terminologie 2 

 

Stručné hodnocení: 

Práce vykazuje drobné nedostatky ve stylu i v pravopisu, místy se odklání od odborného stylu 

a působí až žurnalistickým dojmem. 

 

 

 

6. Celkové hodnocení v rozsahu nejméně 500 znaků: 
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Bakalářská práce „Utváření myšlenkových rámců bouřlivých let 1967–1968 prostřednictvím 

francouzských intelektuálních periodik“ Petry Konečné analyzuje vlivy na francouzské 

studentské protestní hnutí na stránkách vybraného tisku. Práce má jasnou strukturu a zřetelně 

vymezenou výzkumnou otázku. Je třeba ocenit analytický přístup k tématu; autorka rozebírá 

jazyk vybraných tiskovin postupně ve vztahu k jednotlivým oblastem inspirace a nezdržuje se 

dlouhými popisnými pasážemi.  

Autorka zároveň představila dostatečný teoretický rámec, v němž se její práce pohybuje. 

V metodologické kapitole se zabývala sociologii médií a způsoby, jakými je mediální diskurz 

formován, a pohlédla touto optikou na své dvě zvolená periodika. Následně Petra Konečná 

představila také metody, s jejichž pomocí analyzovala samotný mediální jazyk. 

Struktura práce je zvolena v souladu užitými metodami a stanovenými cíli. Po první 

metodologické kapitole následuje faktografický přehled relevantního historického pozadí, 

tedy stručné představení poválečného vývoje ve světě a ve Francii a základní údaje o 

studentském hnutí. Stěžejní část práce, tedy sledování vybraných faktorů ve francouzském 

tisku, je rozdělena do čtyř oblastí: 1) Vliv americké kultury, protestu proti válce ve Vietnamu 

a proti konzumerismu; 2) Vliv protestního hnutí v dalších evropských zemí; 3) Vliv 

marxistické ideologie, guerillových vzorů Třetího světa a intelektuálů; 4) Společenská situace 

ve Francii, generační střet a krize vysokého školství. Samotná analýza mediálního jazyka je 

na těchto faktorech provedena poctivě. Rozsah bakalářské práce a poměrně velké množství 

vybraných témat (každá z oblastí je totiž dále členěna na několik podkapitol) však nedovolují 

jít do velké hloubky. Bylo by pozoruhodné sledovat, zda si francouzská média všímala vlivu 

Guevary či Vietnamské války na radikalizaci studentského hnutí a příklon k subversivním 

metodám, nebo se více zaměřit na inspirativní roli intelektuálů. Nabízí se tedy otázka, zda by 

pro takovou analýzu nebylo vhodnější omezit počet témat a naopak zahrnout více médií a 

rozšířit jejich časový záběr. 

Jistou výtku by bylo možno směřovat k výběru faktorů ovlivňujících studentské nepokoje. 

Vzhledem k tomu, že analýza jejich reflexe v tisku tvoří většinu práce, byly vybrány poněkud 

selektivně a intuitivně („na základě znalostí kontextu“), aniž by jejich volba byla náležitě 
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zdůvodněna. Sledovat by přitom bylo jistě možné i jiné činitele (například vztah 

s Komunistickou stranou Francie, vztah k dělnickému hnutí a odborům, vliv maoismu, 

antikolonialismus ad.). Na základě analýzy periodik pak autorka dospěla k závěru, že tisk 

vskutku reflektoval jí vybrané okruhy problémů a zabýval se jimi. Bylo by nicméně zajímavé 

též vyhodnotit, zda ony intuitivně zvolené okruhy lze označit i zpětně za ty nejvýznamnější, 

případně zda se tisk věnoval také jiným faktorům, jež zpočátku nemusely být tak očividné. 

Další připomínka se týká vztahu mezi reflexí ve francouzském tisku a skutečnými vlivy, které 

studentské hnutí utvářely. Práce se věnuje pouze tomu, jak se inspirační vlivy odrážely ve 

dvou vybraných periodicích. Pro pochopení sledovaných myšlenkových rámců by ovšem bylo 

také užitečné sledovat a v závěru shrnout, zda mediální interpretace systémového tisku 

odpovídala tomu, čím se cítili být ovlivněni sami studenti. Autorka konfrontuje svá zjištění 

z tisku s literaturou, ale zaměřuje se spíše na srovnání toho, jak o událostech psali soudobí a 

pozdější autoři.  

Primární prameny práce tvoří dvě zvolená periodika, jež autorka hojně využívá. Pokud jde o 

sekundární prameny, k tématu existuje rozsáhlá odborná literatura a zejména v kapitole 

„1960s“, tedy uvedení do kontextu šedesátých let, mohla autorka využít více titulů.  

Po formální stránce by práci prospěla ještě jistá pozornost. Z jazyka se občas vytrácí odborný 

styl a rovněž pravopis vykazuje drobné nedostatky. Bylo by vhodné rozšířit citační aparát – 

objevují se pasáže, kde není zřejmé, odkud informace pocházejí (např. s. 14, 15, 22). 

Zaznamenal jsem také opakující se citát („děti Marxe a Coca-Coly“) a informace – zejména 

mnohokrát zdůrazněnou skutečnost, že ve studentském protestu se jednalo především o 

generační spor. Objevují se také nejasná či diskutabilní tvrzení, u nichž chybí vysvětlení nebo 

odkazy na literaturu – např. „Socialismus se ale na druhé straně propadal stále hlouběji…“ (s. 

13), naznačující v kontextu předešlého odstavce, že se v SSSR snižovala mezi padesátými a 

šedesátými léty životní úroveň.  

Navzdory připomínkám se jedná o pozoruhodnou práci, kterou doporučuji k obhajobě. 

 

7. Otázky a připomínky k obhajobě: 
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Byl bych rád, kdyby autorka mohla při obhajobě rozvést, jakým způsobem zvolila svá kritéria 

pro analýzu.  

Dále by mě zajímalo, jaký byl vztah mezi reflexí v tisku a inspirací, jak ji vnímali sami 

studenti (pokud na to lze odpovědět). 

Potvrdily se předpokládané interpretační rozdíly mezi dvěma sledovanými periodiky? 

 

 

 

 

Navržená známka: 2 

 

 

 

Datum: V Praze, dne 2. září 2019   Podpis: Mgr. Mikuláš Pešta, Ph.D. 

 

 


