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Hodnotící kritéria                                                             
 splňuje splňuje 

z větší 
části 

splňuje 
z menší 
části 

nesplňuje 

Problematika a cíl práce jsou zformulovány a odpovídají 
zadání a názvu práce. 

 
 

  
X 

 

Metody využité autorem jsou adekvátní vzhledem k cíli 
práce a tématu. 
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Autor se opírá o relevantní prameny a literaturu.   
 

 
X 

 
 

Struktura práce je vyvážená a logická.   
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Zpracování vykazuje rysy originality a vlastního přínosu.   
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Práce je prosta gramatických a stylistických chyb.  
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Práce je psána kultivovaným odborným jazykem 
za použití správné terminologie. 
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Autor správně cituje.   
 

  
X 

Autor nic podstatného neopomenul (obsah, úvod, závěr, 
seznam pramenů použité literatury, anotace v češtině             
a cizím jazyce, rozsah odpovídá zadání). 
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Celkové hodnocení (slovně): 
 
Posuzovaná práce, mající vesměs popisný charakter, je kromě úvodu, závěru, 

bibliografie, anotace a přílohy rozčleněna do tří kapitol členěných dále na dílčí podkapitoly. 

První kapitola je věnována problematice politických procesů v poúnorovém Československu 

s poukazem na související dobové zákonodárství. Předmětem druhé kapitoly jsou životopisy 

Vlasty a Josefa Charvátových. Popisu politického procesu se skupinou „Zvon“ je pak věnována 

kapitola třetí, kterou lze z hlediska struktury práce považovat za stěžejní. 

Přestože lze kladně ocenit výběr zvoleného tématu, nesplňuje oponovaná práce                       

po obsahové i formální stránce základní požadavky kladené na bakalářskou práci jakožto 

odborný badatelský výstup, tj. kritický rozbor pramenů, vlastní vývody, koncepční členění, 

funkční poznámkový aparát a správné citace, logický sled zvoleného tématu aj. Práce, která není 

prosta pravopisných chyb, se čte velice složitě. Mnohdy není zcela jasný smysl textu a jednotlivé 

jeho části působí samoúčelně. Ačkoli autorka v závěru (na str. 59) poukazuje na skutečnost,                     

že s prameny typu vyšetřovacích spisů StB je nutné pracovat kriticky, sama tak evidentně nečiní. 

Zejména druhá část práce má podobu přepsaných a nijak nekomentovaných pasáží z archivních 

pramenů bezpečnostní a justiční provenience. Autorka tak rezignovala na jakoukoli kritiku                

a nevyvozuje žádné vlastní závěry, které by byly opřeny a podloženy vlastním výzkumem. 

 

  

 

 

 
Celkovou úroveň oponované práce snižují zejména následující nedostatky: 

• popisný a kompilační charakter práce, vesměs se jedná o poupravené převzaté části 

odborné literatury a přepis archivních materiálů bezpečnostní a justiční provenience 

• nedostatečná pramenná základna, absence vlastních vývodů podložených kritickým 

rozborem pramenů a studiem odborné literatury 

• nedostatečný počet titulů v seznamu použité literatury, mnohé z nich autorka v textu             

necituje vůbec 

• seznam použité literatury není řazen abecedně 

• neodpovídající velikost písma 

• četná neobratná vyjádření v textu, mnohdy není jasný smysl věty                                

(např. na str. 45 věta na 12 řádků) 



• pravopisné chyby, zejména chyby v interpunkci (např. str. 13, 15, 19, 22, 26 aj.) 

• nezvládnutí a nepochopení funkce poznámkového aparátu: 

o chybná a nedostatečná citace pramenů a literatury, např. u vyšetřovacích                  

spisů není vůbec uveden původní archiv (ABS) 

o nejednotnost typu a velikosti písma v poznámkovém aparátu (např. str. 21                    

a str. 27), neodpovídající řádkování poznámkového aparátu 

o rozsáhlé pasáže textu jsou bez uvedení patřičných odkazů (v celém textu 

v rozsahu  66 stran je pouze 43 odkazů) 

o u citací poznámkového aparátu autorka mnohdy neudává číslo strany                         

(např. na str. 23) 

o opakování totožných odkazů jdoucích bezprostředně po sobě,                               

např. str. 23, 24, 25 (namísto tamtéž, citované dílo aj.) 

 

 
Doporučené otázky k obhajobě:     X X X 
 
 
 
 
Vzhledem k výše uvedeným zásadním nedostatkům předkládanou práci                       

nedoporučuji k obhajobě. 

 

 
 
 
 
Navržená známka:                    neprospěl(a)    
 
 
  
 
 
 
 
          
      
V Praze 12. 8. 2013       ……………………… 
          

   Mgr. Petr Svoboda 


