
1

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
Fakulta sociálních věd

Institut mezinárodních studií

PROTOKOL O HODNOCENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
(Posudek oponenta)

Práci předložila studentka: Veronika Jírů
Název práce: Lustrace jako nástroj politické diferenciace v Československu. Diskurzivní 
analýza

Oponent: PhDr. Petr Šafařík (IMS FSV UK)

1. OBSAH A CÍL PRÁCE:
Předložená bakalářská práce přináší diskurzivní analýzu vybrané části debaty o lustracích 
vedené českými politiky na půdě Federálního shromáždění ČSFR v období od ledna do srpna 
1991. 
Za cíl si klade vystihnout nejdůležitější přístupy oné diskuse a vysledovat změny diskurzu 
v období do přijetí lustračního zákona.

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ: 

Autorka velmi dobře představila svá teoretická východiska a metodologii. V pojednání 
přesvědčivě prokázala obeznámenost s relevantní odbornou literaturou. Práce je zdařile 
strukturována a suverénně splňuje stanovené cíle. 
Nedostatky se objevují spíše v méně závažných ohledech; řada z těchto drobnějších problémů 
zajisté mohla být odstraněna pečlivější autokorekturou. Několik konkrétních příkladů:  
diplomantka omezení plynoucí z lustračního zákona místy vztahuje explicitně jen na „agenty 
StB“ (s. 3) nebo „agenty, spolupracovníky a ‘donašeče’“ (s. 14). Okruh funkcí zastávaných 
v komunistickém režimu, na které se lustrace vztahují, je ale širší. A šířeji byly zaměřeny 
i diskuse o této části tzv. dekomunizace, jimiž se předložené podání zabývá.
Když Veronika Jírů vysvětluje, podle jakého klíče vybírala představitele debat o lustracích, 
píše v případě jedné osy o diverzitě na škále konzervatismus – liberalismus, nezdůvodněně ale 
na oné zjednodušené pomyslné úsečce politických ideologií neuvádí socialismus (s. 9). 
Autorka připojila obsáhlou, čtyřicetistránkovou přílohu s materiály dobře se hodícími 
k pojednávanému tématu. Bohužel ale na přílohu ani jednou neodkazuje (nepočítáme-li jedno 
zcela obecné sdělení), přitom by výkladu explicitní provázanost obou částí prospěla. 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ: 

Diplomantka bohužel nepředložila komentář hlavních titulů sekundární literatury. Některé 
práce sice uvádí v úvodní části věnované metodologii, nejde ale o jejich zhodnocení, jak je 
očekáváno od zmíněné povinné součásti práce. Studentka zkrátka nikde nehodnotí využité 
hlavní historiografické studie.  Na druhou stranu je předložené pojednání silně zaměřeno 
analyticky a ve výsledku je v tom nadstandardní, takže se přimlouvám za to, aby zmíněný 
nedostatek, běžně hodnocený jako závažný problém, byl v tomto případě posouzen mírně.

Nedostatkem, který zbytečně poškozuje práci z řady důvodů velmi vydařenou, je to, 
že studentka z jakéhosi důvodu ve značné části odkazů neuvádí číslo strany nebo stran, 
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k nimž odkaz vztahuje (srov. např. pozn. pod čarou č. 7-15, 17-20, 52, 53, 60, 67), dokonce 
tak místy nečiní ani tehdy, když cituje (kupř. pozn. pod čarou č. 9). 
Citáty V. Jírů neuvádí jednotným způsobem – někdy je píše kurzivou, jindy v uvozovkách, 
občas tyto dva způsoby zápisu kombinuje (např. s. 28). Vysvětlení, které k užití kurzivy 
nabízí v pozn. pod čarou č. 56, není poskytnuto na vhodném místě. Mnoho takto označených 
citátů prostě není spojeno s pramenem a odkázat paušálně na přílohu nestačí („Všechny 
citované úseky je možné najít v korpusu, který je přílohou práce“, pozn. pod čarou č. 56). 
Rozmanité označování citátů mate tím spíše, že autorka kurzivu používá i ke zdůraznění 
některých pojmů (např. na s. 9) a uvozovkami hojně signalizuje také odstup od některých 
spojení (nebo tak zvýrazňuje dobový žargon?), srov. např. s. 6-9 a 32. Někdy od citátu nevede 
vůbec žádný odkaz jako např. na s. 8-9, 28, 32 nebo 42. 
Práce je napsána na velmi dobré stylistické úrovni. Škoda je ovšem relativně velkého 
množství chyb v psaní interpunkce (např. s. 2, 3, 8, 27, 44, 45, 46) a také písařských chyb 
(kupř. na s. 20, 23, 47). Textu by bývalo prospělo lepší členění na odstavce, viz např. s. 9, 24 
či 28-29.
Kuriózním nedostatkem, vzniklým možná nějakým technickým problémem, je to, že u mnoha 
slov na začátku pojednání chybí označení délky samohlásek; např. ve druhém odstavci na s. 4  
se tak děje ve více než deseti případech.
V pozn. č. 57 zůstala omylem pracovní poznámka autorky nebo vedoucího bakalářské práce.
Abstrakt připojený jako povinná součást práce nesplňuje žánr abstraktu, jde o anotaci – chybí 
hutné vyjádření teze a závěru, k němuž autorka dospěla. Je to škoda, protože již v projektu 
bakalářské práce studentka relevantní tezi vyjádřila, a sice v oddílu „Předpokládaný cíl“ 
(projekt je součástí odevzdaného pojednání). 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE: 
Diplomantka Veronika Jírů zvládla úkol, který si předsevzala, na vysoké úrovni. Oceňuji 
především rozsáhlé historiografické znalosti a schopnost uplatnit relevantní teoretické 
a metodologické přístupy.

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ 
PŘI OBHAJOBĚ:
Autorka své téma rozumně zúžila, mj. ponechala stranou ty lustrační akce a debaty, které se 
odehrály v roce 1990. Protože ale přece jen pojednává krátce také o nich, navrhuji k obhajobě 
otázku, nakolik ona raná, rozmanitými problémy zatěžkaná lustrační praxe ovlivnila pozdější 
fáze lustračních procesů a celkové hodnocení této části tzv. dekomunizace. 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA:
Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji známku výborně (1), a to s poznámkou, že hodnocení 
kvůli řadě formálních nedostatků míním jako jedničku velice slabou.
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