
POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
  
Typ posudku: (vedoucí práce – oponent/ka) 
Autor/ka práce: Olivie Brabcová 
Název práce: Český protest od dob normalizace: Sociálně-politické podmínky disidentů a současné 
anti-systémové opozice v komparativní perspektivě.  
Vedoucí práce: PhDr. Radim Hladík, PhD. 
Oponent/tka: 
Navržené hodnocení: (výborně, velmi dobře, dobře, nedoporučuji k obhajobě; v případě navržení na 
pochvalu zdůvodněte při celkovém hodnocení práce) 
  
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? 
  
Cíl práce je explicitně formulován jako "najít paralely a rozdíly mezi současnými aktivisty v České 
republice a předrevolučními disidenty v Československu" (s. 8). V závěru pak autorka konstatuje, že 
"tato práce [...] ukázala, že i po výrazné změně politického uspořádání mnohé znaky politické 
opozice a vztahu veřejnosti a mocenských struktur k ní stále přetrvávají" (s. 49).  Vstupní otázky a 
závěry jsou tedy kongruentní. Práce je strukturována relativně vyváženě, třetinu věnuje obecnému a 
teoretickému úvodu, třetinu konceptuálnímu bádání a třetinu případové studii. Závěr je sice krátký, 
nicméně tuto skutečnost vyvažují oddíly s dílčími závěry v předešlých kapitolách. 
  
2. Opírá se autor/ka o dostatek literatury relevantní tématu práce? Využívá i cizojazyčné texty? 
  
Použitá literatura je relevantní k tématu a rozsahem odpovídá potřebám bakalářské práce. Řada 
zdrojů je cizojazyčných (anglických). K jednoznačným přednostem práce patří použití článků z 
odborných časopisů, což svědčí o tom, že autorka si osvojila schopnost rešeršovat v akademických 
databázích a nespoléhat pouze na monografie. Výtku bych měl k označení zdrojů v obsahu práce 
jako "pramenů". V práci tak nejsou dostatečně odlišeny prameny od sekundární literatury (která 
převládá). 
  
3. Jaká je kvalita použitých dat nebo zdrojů (včetně jejich výběru, sběru a popisu) a metod jejich 
analýzy? 
  
Stěžejní metodou práce je komparativní perspektiva. Je tedy legitimní, že autorka vychází především 
ze sekundární literatury a využívá tak již provedené výzkumy ohledně dvou protestních hnutí, jež 
jsou v centru její pozornosti. K tomuto postupu pak v případové studii přidává ještě výsledky ankety, 
již sama provedla. V práci však chybí diskuse metody a příslušná literatura. 
  
4. Jaká je kvalita argumentů, o něž autor/ka opírá závěry, k nimž dospěl/a? 
 
Vezmeme-li v úvahu omezený výzkum, o nějž se autorka práce mohla opírat, pak většina 
argumentace je vystavěna solidně. Nejpřesvědčivěji ovšem autorka neargumentuje tam, kde má 
sklon k obecným tvrzením, nýbrž tam, kde argumentuje vyváženě a opatrně - např. v dílčích 
závěrech, kde se ukazuje, že ambivalence argumentů odráží ambivalenci samotného předmětu. Je 
zřejmé, že protestní hnutí před a po roce 1989 nejsou totožná. Nicméně pokud odhlédneme od 
evidentních, např. ideových rozdílů, ukazuje se, že obě hnutí řeší podobné problémy, zejména ty, jež 
lze označit za sociology relevantní. 
 



5. Jsou v práci autorova/autorčina  tvrzení a zjištění jasně odlišena od tvrzení a zjištění převzatých? 
  
V místech, kde autorka přejímá závěry z odborné či pramenné literatury jsou řádně uvedeny 
bibliografické reference, případně jsou autoři či respondenti jmenováni v textu.  
  
6. Jaká je úroveň odkazového aparátu, jazyka a dalších formálních náležitostí?     
  
Práce splňuje formální kritéria. Autorka používá konzistentní citační styl. Práce je psána 
srozumitelně a jazykové nedostatky, pokud se sporadicky vyskytují, jsou spíše stylistického než 
gramatického rázu. 
  
7. Jiné přednosti a/nebo nedostatky, které neodpovídají výše uvedeným kritériím (jsou-li jaké). 
  
8. Náměty na diskuzi při obhajobě práce. 
 
Jestliže autorka nachází mezi disentem a současnou antisystémovou opozicí řadu podobností, nabízí 
se otázka, zda-li jsou ideová východiska (bez)významným faktorem při vzniku protestního hnutí, či 
jsou-li spíše podružná oproti jiným impulsům (např. fakt sociálního či politického vyloučení). 
  
Celkové hodnocení práce: 
  
Olivie Brabcová se rozhodla porovnat, či přesněji řečeno, podrobit komparativní perspektivě 
podobu protestu v České republice, respektive Československu, za odlišných socio-politických 
podmínek daných rozdílnými vládnoucími režimy před rokem 1989 a poté. Zvolené téma spadá do v 
současnosti rozrůstajících se snah českých sociálních věd šířeji a s odstupem reflektovat proměny 
české společnosti a nabízet nové pohledy na nedávnou minulost. V tomto smyslu tedy lze zvolené 
téma považovat za důležité a oborově adekvátní. V úvodní, teoretické části autorka rekapituluje 
hlavní sociálněvědní pojmy pro oblast sociálních hnutí, a především hledá (vcelku úspešně) styčné 
body mezi typologiemi protestních hnutí v demokratických a nedemokratických společnostech. Dále 
postupuje tak, že "stereoskopicky" analyzuje obecné kategorie (např. protestní strategie, mediální 
obraz, represe) nejdříve vztažené na disent a poté na "současnou anti-systémovou opozici". Zatímco 
ve 4. kapitole se jedná především o analýzu širších socio-politických podmínek, v 5. kapitole jsou 
tyto kategorie konkretizovány na případové studii, jež zahrnuje Palachův týden v roce 1989 a 
demonstrace proti MMF a Světové bance v roce 2000. Velké ambice práce pokulhávají v 
okamžicích, kdy má být např. na dvou normostranách analyzován historický význam disentu. K 
nejzajímavějším závěrům práce naopak patří docenění toho, jak represe působí konstitutivně ve 
vztahu k protestu a jak ve svých nejkrajnějších projevech vykazuje silnější kontinuitu než samotný 
protest. 
Olivie Brabcová práci průběžně konzultovala a řadu podnětů z konzultací v práci zohlednila. 
Drobné nedostatky jsou vyváženy závažností tématu a novou argumentací. Doporučuji tedy práci 
hodnotit jako velmi dobrou, nebo i výbornou, dle obhajoby. 
 
 
  V Praze dne 23. srpna 2012 
 

 
 
             Radim Hladík 


