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Adam Szabó za téma své bakalářské práce zvolil reakce české občanské společnosti na počínající 
normalizaci během ročního období po invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Text 
je kompilací, která postupuje chronologicko-popisnou metodou.
Pojednání nepostrádá žádnou z částí standardně vyžadovaných od bakalářských prací. V krátkém 
přehledu autor nejdříve představuje použitou odbornou literaturu a prameny. Podává většinou 
jakési jejich mikroanotace, kromě několik případů své zdroje nijak výrazněji nehodnotí. 
Přinejmenším u pramenů, jako jsou například paměti Alexandra Dubčeka, měl autor explicitně 
posoudit povahu daného zdroje a jeho význam pro předloženou práci. Neudržitelné je hodnocení 
knihy Zdeňka Mlynáře Mráz přichází z Kremlu jako plně spolehlivý zdroj („[Mlynářovy] názory 
jsou soudné a logické. Uvádí události a chování jednotlivých osobností ve skutečné podobě“, s. 
12). Argumentačně dobře podloženou kritiku některých pasáží Mlynářovy knihy lze nalézt např. 
ve studii Jiřího Vančury Muž, který stál v cestě: k úloze MUDr. Františka Kriegla v srpnu 1968.1

V další části úvodu Adam Szabó přiblížil své pojetí dvou klíčových pojmů práce. U druhého 
z nich – Pražského jara – student příliš zjednodušuje, když za konec reformního procesu striktně 
označuje 21. srpen 1968 (s. 13). Sám v jiných částech své práce píše o aktivitách a postojích 
svědčících o tom, že v řadě ohledů reformní proces neskončil okamžikem vpádu cizích vojsk. 
Jádro pojednání je tvořeno popisem dění na úrovni ústředních státních a stranických orgánů 
a událostí v československo-sovětských vztazích; dále se autor věnuje ohlasům zmíněných dějů 
nejvyšší politiky v různých částech občanské společnosti. Adam Szabó předložil kvalitní 
kompilaci a prokázal smysl pro výběr důležitých fenoménů. Je však škoda, že první rovina –
popis kroků ústředních orgánů – zaujímá v bakalářské práci tak velký prostor. Je tomu tak místy 
na úkor druhého – dle názvu práce hlavního – sledovaného tématu: dění v české občanské 
společnosti. Student přitom mezi svými zdroji uvádí také edice dokumentů svědčících právě 
o pozoruhodných projevech občanské společnosti. Sice neopomíjí důležitá veřejná vystoupení 
zástupců nejrůznějších studentských, profesních a zájmových organizací, ale nejčastěji tu či onu 
aktivitu jen konstatuje, popř. krátce popíše. S ohledem na dobrou dostupnost mnoha dobových 
dokumentů zásluhou pramenných edic by bylo cennější, kdyby se autor s jejich detailnějším 
využitím pokusil alespoň o dílčí analýzy dobových postojů, očekávání či diskursu oněch 
vystoupení, prohlášení atp. Bakalářská práce by pak mohla nabídnout plastičtější obraz událostí 
a především by se dobrala hlubšího poznání ohlášeného tématu. Ve stávající podobě zmínky 
o projevech občanské společnosti spíše jen dokreslují události, k nimž docházelo v klíčových 
místech politického systému. 
Domnívám se, že k přílišné popisnosti a částečnému upozadění zvoleného tématu na úkor popisu 
dění v ústředních státních a stranických orgánech přispěla skutečnost, že se student nepokusil 
zformulovat žádnou explicitní tezi. To by jej bývalo mohlo vést k osobitějšímu výkonu. 
Vzhledem k zaměření Institutu mezinárodních studií FSV UK by také bývalo bylo přínosné 
pokusit se např. o komparaci s přiměřeným zahraničním fenoménem.
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Cenným zdrojem pro poznání nálad a postojů široké veřejnosti jsou dobové plakáty, anekdoty, 
nápisy na zdech a další projevy lidové slovesnosti, letáky a podobně.2 S takovými prameny 
student nepracoval, také to mohlo předložený text prohloubit, respektive mohlo to vést k pokusu 
o originální analýzu. Tyto poznámky ovšem vzhledem k mírnějším nárokům kladeným 
na bakalářské práce a s ohledem na chvalitebnou úroveň předloženého textu nepokládám 
za zásadní. Míním je spíše jako podnět pro případ, že by se student danou látkou chtěl zabývat 
někdy v budoucnu.
Jak uvedeno, text Adama Szabóa obsahuje všechny části vyžadované od bakalářských prací, také 
další formální náležitosti jako např. sjednocený zápis bibl. údajů apod. jsou v pořádku. Litovat 
lze řady stylistických a jazykových chyb, které v textu pravděpodobně zůstaly kvůli podcenění 
autokorektury. Jde především o výskyt defektních souvětí (kvůli směšování slovesných vazeb, 
vyšinutí z větné konstrukce nebo užití nesprávných předložek), srov. např. „[L. Svoboda] nepřijal 
[plebiscit] z podstaty přítomnosti okupačních vojsk“ (s. 20), předposlední odstavec na s. 18 nebo 
první odstavec na s. 16. Někdy v textu omylem chybí slova, např. na s. 45 v druhém odstavci měl 
jistě autor na mysli, že mladí dělníci byli hlavní silou demonstrantů, nikoliv pořádkových sil, 
např. Lidových milicí. Na s. 46 ve druhém odstavci nepochybně chtěl napsal „pendrekový 
zákon“. Škoda je také několika chyb v interpunkci: autor místy píše čárky tam, kde být nemají 
(např. s. 10, 17, 19), jindy naopak čárky chybějí (kupř. s. 16, 47). 

Navzdory svým výše uvedeným výhradám a kritickým poznámkám navrhuji, aby byla bakalářská 
práce Adama Szabóa hodnocena s ohledem na průběh obhajoby známkou velmi dobře (2), 
případně výborně (1).

Praha, 9. června 2010 PhDr. Petr Šafařík

                                                
2 Některé z těchto pramenů jsou péčí Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR zpřístupněny i na internetu, 
viz http://www.68.usd.cas.cz/cz/dg/33.html [cit. 9. 6. 2010].




