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Předkládaný text Zdeňka Švarce je exemplární ukázkou toho, jak by bakalářská práce 

neměla vypadat... Už název je zvolen naprosto nevhodně, když není ani upřesněn žádným 

podtitulem. Bylo by vhodné mít na paměti, že rok 1968 nebyl jen rokem Pražského jara a 

srpnové invaze do Československa, jak by jistě potvrdili kupříkladu bývalí revoltující studenti 

z pařížských ulic či veteráni vietnamské války. Horší ovšem je, že podobně „čechocentrický“ 

je i autorův výběr použité literatury, jenž čítá pouhých 12 titulů (a to včetně přehledových 

prací, které tvoří osu povinné literatury v základních kursech bakalářského studia na IMS 

FSV UK), z nichž ani jeden není cizojazyčný! Pan Švarc se ani nepokusil pracovat byť jen 

s jedinou z mnoha dokumentárních edicí věnovaných Pražskému jaru. Jeho práce je tedy 

kompilací sestavenou z několika českých knih – a to kompilací všestranně nezdařenou. 

Základní problém shledávám v tom, že si autor dostatečně neujasnil základní výzkumné 

otázky, jichž v úvodu zmiňuje příliš mnoho na to, aby se kterékoli z nich mohl na omezeném 

prostoru bakalářské práce důkladněji věnovat. Text je tak koncipován víceméně jako jakási 

stavebnice poskládaná z citací textů od několika autorů (nejčastěji J. Pauer, A. Benčík, F. 

Emmert, J. Křen, P. Luňák, ale často též základní studijní text Východ autorů J. Vykoukala, B. 

Litery a M. Tejchmana). Ty ovšem představují čtenářsky nejvděčnější pasáže, protože jsou – 

na rozdíl od zbytku textu – napsány kvalitní češtinou. I toto tvrzení má však své „ale“, protože 

autor někdy i v přepisu těchto citací zvládl udělat chyby (např. hned 2x na s. 35). Vrcholem 

této neobhajitelné pracovní metody je dlouhá pasáž věnovaná genezi bipolárního světa, 

přejatá z Dějin Spojených států amerických (!) – kde navíc pan Švarc nesvedl ani správně 

opsat jména autorů knihy (s. 38). Rozsáhlé citace na některých stránkách zabírají až tři 

čtvrtiny textu (s. 28, 37), většinou však „jen“ třetinu či polovinu... Ve všech případech jsou 

přitom započaty pouhými uvozovkami, bez jakéhokoli vysvětlení, kdo a proč ke čtenáři 

promlouvá. Téměř ve všech případech si pan Švarc mohl a měl tyto výkladové pasáže 

zformulovat sám, na základě vlastního studia líčených problémů. A protože s obtížným jevem 

uvozovek v uvozovkách si autor nelámal hlavu a nepoužil apostrofů apod., je někdy těžké se 

ve výsledné citační mozaice orientovat... 

Další smutnou kapitolou této práce je opravdu velmi špatná jazyková stránka textu: 

Lze v něm nalézt mnoho desítek pravopisných a gramatických chyb, vyšinutých vazeb, 

zbloudilých či naopak chybějících slov, novotvarů (opakovaně kupříkladu slovo „přeměnný“ 



proces) atd. Korunu této jazykové neschopnosti nasazuje závěrečné Summary, které skutečně 

jen vzdáleně připomíná angličtinu... 

Dlouhý seznam omylů a více než sporných tvrzení snad nemá smysl vypisovat: začíná 

už na prvé straně Úvodu (s. 8), kde se dozvídáme, že v Československu na počátku 60. let 

„[p] řestala platit cenzura a po dlouhé době se znovuobjevila svoboda slova a vyjadřování“. 

 Sečteno a podtrženo: tuto bakalářskou práci považuji za suverénně nejslabší ze všech, 

jež se mi za deset let mé pedagogické práce na IMS FSV UK dostaly do ruky, a to po stránce 

koncepční, heuristické, metodologické, věcné i jazykové. Rozhodně tak nesplňuje standardní 

nároky kladené na text, jenž by měl být vrcholem tříletého studia (fakt, že se v autorově 

případě odehrávalo „kombinovanou“ formou, by na tom opravdu neměl nic měnit). Nemohu 

ji proto doporučit k obhajobě a navrhuji hodnocení Nevyhověl. 
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