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Název práce: Český protest od dob normalizace. Sociálně politické podmínky disidentů a 
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Oponent: Doc. Milan Tuček, CSc 

Navržené hodnocení: velmi dobře (výborně) 

 

 

 

Zdůvodnění Vašeho hodnocení práce (zejména výhrad a kritických připomínek) rozepište 

podle níže uvedených kritérií. 

 

1. Je cíl práce (výzkumná otázka) jasně formulován a odpovídají mu závěry? Je práce vhodně 

strukturována? 

 

Práce má jasně zformulovaný cíl, zřetelnou strukturu, která od vymezení pojmů a obecných 

konceptů, přechází k sociálně politickým podmínkám v komparovaných historických obdobích, a 

následně pak ke konkrétním sledovaným protestním událostem. Závěry jsou z mého pohledu 

diskusní (podobně jako i některé rozbory jak normalizačního období, tak období kolem roku 2000) 

a jsou nepochybně ovlivněny postoji autorky k dané problematice a ke zkoumaným událostem které 

v práci ale explicitně neuvádí).  

 

 

2. Opírá se autorka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné texty? 

 

Autorka se opírá o rozsáhlou literaturu česko i cizojazyčnou. Je otázka, zda výběr literatury není 

trochu jednostranný a ve svém celku podává jeden pohledu na danou problematiku. Na druhou 

stranu jde o pohled víceméně logicky ucelený.  

 

 

3. Jaká je kvalita použitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, sběru a popisu) a metod jejich 

analýzy?  

 

Autorka pomocí řady citací z publikovaných materiálů mapuje obě zkoumané situace. Za trochu 

neujasněné považuji její doplňkový výzkum mezi čtyřmi pamětníky -účastníky Palachova týdne, 

čtyřmi účastníky antiglobalizačního protestu v rámci zasedání MMF v Praze. Odvolává se na 

postupy „orální historie“. Má zde nejasnost kolem postupu výběru a následně i kolem techniky 

provedení vlastního výzkumu (e mailovou komunikací).  Je ovšem pravda, že jde opravdu o 

doplňkovou informaci („živé ilustrace“), nikoliv o zásadní datové poznatky.  

 

4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autorka opírá závěry, k nimž dospěla? 

 

Pokud přistoupíme na to, co považuje autorka za podstatné při srovnávání protestních akcí 

v nedemokratických a demokratických společnostech, tak argumentace je zcela více než dostatečná 
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a závěry datově podložené. 

 

 

5. Jsou v práci autorčina tvrzení a zjištění jasně odlišena od tvrzení a zjištění převzatých? 

 

Ano. 

 

 

6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí?      

 

Po formální stránce je práce bezchybná. Navíc je napsaná živým jazykem. Práce je čtenářsky velice 

vděčná.  

 

 

7. Jiné přednosti a/nebo nedostatky, které neodpovídají výše uvedeným kritériím (jsou-li jaké). 

 

Pro mne, jako pamětníka, bylo nepochybně zajímavé zjistit, jak se jeví disent, normalizace, …tomu, 

kdo v této době nežil a má o ní jen zprostředkované informace a znalosti. Podobně tak 

zprostředkovanou informaci autorka (asi) má i antiglobalizačních protestech v Praze před víc než 

deseti lety. Už jsem výše upozornil, že objektivita pohledu je nutně spojena s volbou literatury, o 

kterou se autorka opírá, nebo s volbou informátorů. Myslím, že i když z textu je patrný určitý 

politický postoj, který někdy směřuje až k morálním výzvám, tak celkově se podařilo autorce se 

tématem badatelsky korektně vyrovnat. 

 

 

8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 

 

Jak byla podstatná mezinárodní účast řady mezinárodních organizací ale i individuální na průběhu 

protestních akcí v září 2000.  

 

Měl Palachův týden charakter organizovaného protestu, nebo byl více méně spontánní. Jak se lišil 

od protestní akce 17. listopadu 1989. 

 

 

Celkové hodnocení práce: 

 

Jde o dostatečně podložený odborný text, který splňuje všechny nároky na bakalářskou práci. Moje 

výtky, které je možné chápat jako upozornění na úskalí každého zpracování navýsost politického 

tématu, nikterak nezpochybňují hodnotu předložené bakalářské práce. To že práci hodnotím mezi 

jedničkou a dvojkou vychází z toho, že některá východiska v komparaci obou protestních události 

nepovažuji za dostatečně rozkrytá a zdůvodněná. 
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