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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): Cílem práce T. Fořta bylo charakterizovat 

proudy disentu ve třech pobaltských republikách  za sovětského období a na základě získaných údajů porovnat 

profily a motivaci litevského, lotyšského a estonského disentu.  

 

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

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

Podrobná a systematická analýza tématu  by pochopitelně kladla značné jazykové i metodologické nároky, jež 

jsou však nad rámec bakalářské práce. T. Fořt pro potřeby bakalářské práce výzkumné otázky zjednodušil na 

význam náboženské motivace disentu a soustředil se na jejich zodpovězení na základě jazykově dostupné 

literatury. Pracoval s relevantní dostupnou sekundární literaturou.  

Logicky největší pozornost věnuje litevskému disentu, méně pak lotyšskému a estonskému. V kapitole o 

lotyšském disentu autor měl zmínit patrně nejznámějšího lotyšského disidenta Gunárse Astru. 

 

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

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): Jazykový projev a neobratná stylistika silně snižují 

hodnotu práce. Text obsahuje velké množství pravopisných chyb (časté záměny velkých a malých písmen, - 

často Pobaltský m. pobaltský, naopak sovětský svaz m. Sovětský svaz), shoda podmětu s přísudkem, 

nespisovné a až groteskní tvary slov (odporové organizace, vlastenkyně), chybné překlady  (např. Vello 

Salum nebyl luteránským ministrem v Estonsku, nýbrž pastorem; parlamentní skupina Seimas –Seimas je 

sněm, parlament, národní fronty v období perestrojky správně se překládají jako lidové fronty.  Stylistická a 

terminologická neobratnost  (primárním zdrojem m. prioritní, prvořadý; centralizace disentu) pak zkreslují 

srozumitelnost textu. Odborný styl se nedařilo vždy udržet a autor nezřídka sklouzává k žurnalistické 

emotivnosti. 

  

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

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

 Ocenění si zaslouží komparativní záměr práce. Student zodpověděl hlavní výzkumné otázky;  na základě 

charakteristiky disentu v pobaltských republikách provedl základní komparaci disentu podle náboženského 

kritéria. Správně odmítl zjednodušující pohled a dospěl k závěru o značné heterogenitě disentu; rozdílech 

mezi litevským disentem, v němž přední úlohu měli katoličtí duchovní a aktivisté, a na druhé straně 

lotyšským a estonským disentem s převážně laickým charakterem.     

Kvalita textu a argumentace je však poměrně nízká. Textu by proto ještě prospěla důkladná korektura. Práce 

rovněž častou paušalizací a argumentačním zjednodušením poněkud přeceňuje význam disentu a 

protisovětského odporu v 60.-70. .letech. Vzhledem k silné perzekuci sovětskými úřady a bezpečnostními 

silami musel být slabší než např. disent v Polsku nebo Československu. Je třeba rozlišovat více mezi 

spontánními projevy odporu, individuálním a organizovaným programovým disentem.  

 

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

 Z jakých historických a sociálních faktorů vyplývaly rozdíly postavením a kreditem církve v Litvě, 

Lotyšsku a Estonsku?  Proč nebyla církev (slovy autora) „populární“ v Lotyšsku a Estonsku?  Jaké bylo 

propojení jak mezi pobaltským disentem tak sovětským? 

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (A-F):  Navrhuji hodnocení D. 

 

 

Datum:         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. 

 


