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        Cílem bakalářské práce Nikoly Kleinové je ukázat, jak odpor proti politickému procesu 
        s undergroundovou hudební skupinou "The Plastic People of the Universe" vedl ke vzniku 
        Prohlášení Charty 1977 a formování politické opozice v Československu 70. let 20. století. 
        Kriminalizace a nepodmíněné tresty pro mladé lidi, jejichž jediným "proviněním" byl non- 
        konformní způsob života a hudební produkce, vyvolaly reakci, kterou normalizační režim 
        neočekával - sjednotily k odporu do té doby atomizovanou a nesourodou politickou opozici. 
        V prvních 6 kapitolách své bakalářské práce sleduje autorka vznik a proměny skupiny 
        Plastic People a její perzekuci represivními složkami režimu. Soudnímu procesu je věnována 
        kapitola sedmá a hlavní cíl práce zůstal v kapitole osmé  ne zcela naplněn. Oceňuji, že autorka 
        podnikla sondu do archivních dokumentů ve dvou vědeckých ústavech, nedokázala však 
        svůj archivní výzkum dostatečně využít. Alespoň ukázky ze sledovacích a vyšetřovacích spi- 
        sů mohla zařadit do příloh. Při práci s prameny Nikola Kleinová často ke škodě věci přejímá 
        jejich jazyk a dikci. Pro komparaci s archivními prameny a dobovým tiskem mohla využít 
        rozhovory s pamětníky, ale této možnosti nevyužila, jen částečně ji kompenzovala interneto- 
        vými zdroji. 
        Jazykově a stylisticky je předkládaná bakalářská práce pouze průměrná, na několika místech 
        nedostatečné vyjadřovací schopnosti autorky působí až groteskně (srov.  např. str. 41 a 42 či 
        str. 46). Z textu je patrný spěch při dokončování bakalářské práce - tak např. na str. 36 se 
        opakuje jedna a táž věta, ve velmi stručném anglickém resumé jsou tři překlepy atp. 
        Bakalářskou práci Nikoly Kleinové přes uvedené výhrady doporučuji k obhajobě a doporu- 
        čuji ji vzhledem ke kvantu odvedené práce hodnotit známkou velmi dobře. Konečné hodno- 
        cení bakalářské práce bude zajisté záviset na průběhu obhajoby. 
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