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

Práce analyzuje motivy a obsahy aktivit disentu v Litvě, Lotyšsku a Estonsku a zjišťuje, zde existovaly faktory, 

které podporovaly v regionu heterogenitu charakteru disentu. Konstatuje, že důležitou roli sehrály odlišný počet 

věřících v populaci a náboženská orientace jednotlivých společností obecně. 

 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ: 

Práce je slaběji teoreticky ukotvena a bohužel vychází pro analýzu komplexního fenoménu ve třech sovětských 

republikách z poměrně omezeného množství literatury. Prakticky přehlíží obsáhlou domácí literaturu 

zkoumající opozici v komunistickém režimu a rychle se spokojuje s definicí disentu Stanleye Vardyse. Disent 

ovšem není jednoduchý termín, označuje původně slovo odpadlík – tedy ten, kdo byl zapojen do režimu a 

rozešel se s ním; nemusí také nutně znamenat organizovaný odpor atd. Zkrátka z práce neplyne, že by si autor 

s pestrostí protirežimní opozice kvalifikovaně poradil. 

Práce spěšně podle systematické struktury probíhá historii disentu v jednotlivých pobaltských zemích, přičemž 

vedle ní mapuje náboženské prostředí a jeho vazby na disent. V  druhé části je s důrazem na roli víry v disentu 

provedena komparace. Chybí k ní jasná data (např. počet obyvatel, počet věřících, počet disidentů, 

kvantifikace aktivit disidentů v jednotlivých zemích), postrádám tu také podrobnější srovnání toho, jak se k té 

které církvi stavěl sovětský režim a jak podporoval její loajalitu (zachovaly si např. svůj majetek? Bylo možné 

vysvěcovat nové kněží?).   

 

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

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

 Až na drobné překlepy v hlavním textu a nedostatky v poznámkovém aparátu práce vyhovuje nárokům 

kladeným na bakalářskou úroveň. 

 

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

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

 Práce na základě omezeného množství zdrojů prochází pouze tu oblast aktivity disentu, jejíž regionální 

odlišnosti podle autorovy hypotézy zapříčinily rozdílnost disentu v jednotlivých sledovaných státech. Autor si 

nevšímá např. umělecké nebo environmentální sféry a není tedy divu, že dochází k potvrzení své teze. 

Postrádám byť i jen zmínky o spolupráci opozice napříč regionem, což znovu posiluje autorovo přitakání 

hypotéze. Celkově se práci na malém prostoru pouhých 30 stran nepodařilo naplnit úvodní komplexní ambici 

a text je tak spíše souhrnem zajímavých nápadů a postřehů než ucelenou komparativní analýzou. 

 

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

 Jaké podoby může nabýt protirežimní opozice a jaké místo v ní zaujímá disent? 

 Jaké další oblasti společenského života kromě náboženské mohly podpořit odlišnou odpověď 

obyvatelstva pobaltských států sovětskému režimu? 

Podporovala v jednotlivých společnostech protirežimní opozici nějak emigrace?  

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (A-F):  

Práci doporučuji k obhajobě s hodnocením D. 

 

Datum:         Podpis: 

8.6.2020 

 

 

https://is.cuni.cz/studium/kdojekdo/redir.php?id=eb3b55dd126e276dd53c39ec3f0fab55&tid=&redir=sident&kod=499699


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. 

 

 


