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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 
Práce si klade za cíl pomocí tzv. diskurzivní analýzy rozebrat politickou diskuzi o lustracích resp. tzv. lustračním 
zákoně na půdě československého Federálního shromáždění v r. 1991  
 
2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 
Autorka si zvolila relativně složité téma, které však dokázala vhodným zaměřením, pečlivou rešerší literatury a 
dobře zvoleným výběrem pramenné základny (korpus) přizpůsobit potřebám a možnostem bakalářské práce. 
K popsání a analýze tzv. lustračního diskurzu na půdě Federálního shromáždění používá kombinaci metod 
diskurzivní a historické analýzy. Obojí názorně a přesvědčivě vysvětluje v úvodních částech studie, kde také 
uvádí základní literaturu. Téma lustrací v období tzv. přechodu k demokracii navíc rámuje dobovými 
politologickými reflexemi. S literaturou a zvolenými prameny pracuje dle všech standardních pravidel, práci 
doplňuje též poměrně rozsáhlou, užitečnou přílohou.  
 
3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 
Jazyková stránka práce je uspokojivá, stejně jako způsob citací a odkazů na literaturu. Jediné, co lze práci 

vytknout, jsou občasné prohřešky proti ortografii, překlepy, komolení jmen apod. Práce měla před 
odevzdáním projít ještě jednou jazykovou kontrolou.   

 
4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 
Autorka bakalářské práce prokázala schopnost samostatného výzkumu, formulace problému a jeho řešení 

pomocí zvolených metod. Práce je napsána přehledně, zřetelně definuje své výzkumné cíle, metodologická 
východiska i praktické metodické postupy. Její jádro tvoří práce s empirickým materiálem, na jehož základě 
dochází k zajímavým závěrům o tvorbě a charakteru rodícího se „lustračního“ diskurzu v rané fázi 
československé resp. české demokracie po r. 1989. Z tohoto pohledu bakalářská práce doplňuje poměrně 
skromnou existující odbornou historickou literaturu týkající se problematiky lustrací v československém 
kontextu. Jde o zdařilou analýzu z hlediska výběru tématu, metodologického ukotvení, provedení i jejího 
podání.   

 
 
5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 
Jak byste charakterizovala úlohu FS v celospolečenském politickém diskurzu o lustracích? 
Jakou roli hrály lustrace v rámci celkové politiky tzv. vyrovnávání se s minulostí v Československu resp. Česku? 
Proč měly lustrace tak odlišnou úlohu a průběh v Česku a na Slovensku, když obě budoucí samostatné země 
vycházely ze stejného „byrokraticko-autoritářského“ režimu 70. a 80. let (tedy z hlediska některých 
politologických modelů by měly teoreticky mít stejný průběh)?  
 
6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 
 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  
 
Doporučuji k obhajobě a hodnotím výborně! 
 
Datum: 3. 6. 2013        Podpis: M. Kopeček 
 



 
 
Pozn.: Hodnocení pište k jednotlivým bodům, pokud nepíšete v textovém editoru, použijte při nedostatku místa zadní stranu 
nebo přiložený list. V hodnocení práce se pokuste oddělit ty její nedostatky, které jsou, podle vašeho mínění, obhajobou 
neodstranitelné (např. chybí kritické zhodnocení pramenů a literatury), od těch věcí, které student může dobrou obhajobou 
napravit; poměr těchto dvou položek berte prosím v úvahu při stanovení konečné známky. 


