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A) Posouzení obsahu 

 

Definice cílů práce, stanovení výzkumných otázek výborně 

Metodologie práce výborně 

Koncepce a struktura práce výborně 

Práce s prameny výborně 

Schopnost analýzy, interpretace a kritického myšlení výborně 

Invenčnost a původnost výborně 

 

Pokud je potřeba, zejména v případě hodnocení „neprospěl“ doplňte hodnocení psaným 

komentářem: 

Klikněte sem a zadejte text. 

 

B) Posouzení formálních náležitostí 

 

Seznam pramenů a literatury, práce s literaturou výborně 

Poznámkový aparát výborně 

Formální struktura práce výborně 

Stylistická a jazyková úroveň výborně 

Přílohy (pokud jsou) výborně 

 



                             

 

 

 

 

 
 
Pokud je potřeba, zejména v případě hodnocení „neprospěl“ doplňte hodnocení psaným 

komentářem: 

Klikněte sem a zadejte text. 

 

C) Celkové zhodnocení 

 

1) Celkové shrnutí (povinné, alespoň 500 znaků) 

Bc. Filip Liška se v bakalářské práci pokusil reflektovat rozdíly v přístupech k orální historii 

v prostředí České republiky, přičemž si zvolil metodu kvalitativní analýzy rozhovorů 

s reprezentativními představiteli různých orálněhistorických proudů. Zvolené téma považuji 

za přínosné. Orální historie zažila po roce 1989 mimořádný rozvoj, výrazně vstupuje do 

veřejného prostoru, a tak si nepochybně zaslouží pozornost. Oceňuji též důkladnou práci, 

kterou autor práce odvedl při přípravě dotazníku a realizaci rozhovorů s jednotlivými aktéry 

orální historie. Zvolený výběr představitelů se ukázal jako mimořádně funkční. Filipu Liškovi 

se v práci podařilo výstižně popsat posuny v přístupech, přičemž tyto diverzity dokázal šířeji 

kontextualizovat a osvětlit. Zároveň si kladl i metodologicky náročnější otázky, což není na 

úrovni bakalářských prací zcela běžné. V kapitolách, jež se zaměřují na vztah orální historie a 

paměti, reflektují vliv technologií na tuto praxi, či zkoumají intence jednotlivých aktérů 

(jejich politiky paměti), autor prokázal, že dokáže produktivně pracovat s relevantní 

sekundární literaturou, že umí formulovat podnětnou výzkumnou otázku a též nabídnout 

argumentačně podloženou odpověď. Přesto zůstává práce zejména na úrovni interpretace 

zjištěných rozdílů nutně otevřená a přináší řadu otázek bez odpovědí. I tuto nedořečenost 

vnímám jako pozitivní kvalitu práce. Doufám, že Filip Liška na tyto podněty naváže v dalším 

studiu. 

 

2) Případně navrhovaná témata či otázky k obhajobě 

Příprava dotazníku pro kvalitativní analýzu rozhovorů se nutně opírá o apriorní předpoklady. 

Tvůrce otazníku vymezuje otázky na základě předběžné znalosti problematiky. Změnil by 

autor práce v něčem strukturu či formulaci otázek? Ukázalo se posléze, že něco podcenil, 

nebo přecenil? Věnoval by určitému témat větší, či menší pozornost? 



                             

 

 

 

 

 
 
Autor práce podnětně srovnával české přístupy k orální historii s vývojem disciplíny 

v zahraničí, přičemž poukázal na řadu zajímavých rozdílů. Jaké z nich považuje za 

nejdůležitější a proč? V čem jsou české přístupy k orální historie specifické? 

 

3) Závěrečné doporučení 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit známkou výborně 

 

 

V Písku, dne 31. 8. 2020 

 

Podpis Kamil Činátl, Ph.D. 

 

 


