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Hodnocení: 

Autorka rozděluje svou práci do tří kapitol, z nichž samotné hlavní téma práce je zpracováno 

v poslední, rozsahem největší části. 

V první kapitole se Kateřina Nohejlová pokouší seznámit čtenáře s hlavními teoretickými 
přístupy v oblasti teorií nedemokratických režimů a přechodů k demokracii. Při popisu teorie 

nedemokratických režimů vychází většinou z literatury české provenience, zejm. z prací Jiřího 

Kunce, Vladimíry Dvořákové či přehledové studie Blanky Říchové. Prezentace teorie 

přechodú k demokracii je pak založena na studiu přehledové práce Marka Ženíška. První část 
je zakončena pokusem aplikovat Rustowovu etapizaci procesu přechodu k demokracii na 

československý případ. 

Druhá kapitola představuje jakýsi průlet dějinami Československa, v němž autorka běžným 
učebnicovým způsobem představuje klíčové body čs. politických dějin (vznik státu, 

demokratický charakter 1. republiky, mnichovskou krizi 1938, osvobození, únor 1948, srpen 

1968. Tato kapitola se mi zdá být v celé práci poněkud nadbytečnou, zvláště proto, že 

nepřináší žádné nové interpretace těchto klíčových jevů čs. politických dějin. je to logické i 

vzhledem k tomu, že autorka při práci na této kapitole nevycházela z monotematických studií 

k těmto historickým milníkům, ale naopak pouze z Čornejových Dějin zemí Koruny české, 
určených spíše studentům středních škol. 

Třetí kapitola je svým rozsahem největší, a zahrnuje popis pádu komunistického režimu a 

prvních let budování demokracie v Československu. Událostem listopadu a prosince 1989 je 

věnováno cca 15 stran, autorka se soustředí především na aktivity OF a vyjednávání jeho 

představitelú s federálním premiérem Adamcem. 

Nejrozsáhlejší částí práce (25 stran ze 68) je popis vývoje čs. politiky v období od ledna 1990 
do rozdělení Československa 1992. Autorka výklad pojímá především jako líčení vnitřních 
poměrú v Občanském fóru; vychází přitom z prací Z. Jičínského, 1. Suka a J. Bureše. Také 
líčení parlamentních voleb v červnu 1990 se soustředí spíše jen na letmý popis hlavních 
kandidujících subjektů, přičemž se autorka koncentrovala spíše na popis obecné pozice těchto 
subjektú v českém stranickopolitickém systému, než např. na podobu volební kampaně - což 
by jistě bylo téma velice zajímavé. Zcela pominut zůstává vývoj na Slovensku. Po volební 
vývoj je popisován opět především v intencích vnitřních poměrů v OF, a je zakončen 



poukazem na rozpad OF v únoru 1991. Následující kapitola líčí až volby v roce 1992, tedy 
období téměř % roku 1991 je zcela vynecháno. Přitom se jedná o období důležité především 
pro krystalizaci českého/slovenského stranického systému. Stručná kapitola charakterizující 
volby 1992 pouze jako souboj ODS a HZDS je následována výkladem jednání mezi těmito 
dvěma subjekty o rozdělení federace. 
Předložená bakalářská práce splňuje nároky, kladené na práci k bakalářské zkoušce, a proto ji 
k obhajobě doporučuji. 
Vzhledem k výše zmíněným výhradám a k poměrně značnému množství překlepů, 
gramatických chyb a věcných chyb (např.: Brzezinsky, tranzite místo tranzice, 
Československá republika namísto ČSFR, Listopad místo listopad 1989, atd., poněkud 
nepřehledné členění kapitol- neodlišení počátků kapitol číslovkami) však navrhuji známku: 

velmi dobře 

V Praze, dne 25.5.2008 /u!.{~í~ 
~Dr. Ji Bureš, Ph.D. 
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