
Obhajoba bakalářské práce Zuzany Koškové: 

 

Kandidátka představila metodu, obsah a závěry své práce. Zastavila se u definice klíčového 

pojmu „veřejný intelektuál“ a popsala strukturu práce (historie textu Charty 08, srovnání 

s Chartou 77). Jako hlavní závěr vyzdvihla, že vznik Charty 08 zpochybňuje tvrzení o „smrti 

veřejného intelektuála“ v postmoderní době. 

 

Vedoucí práce shrnul svůj posudek, v němž kladně hodnotí samostatný zájem autorky, 

soudobou relevanci a využití metodické politologické literatury. Jako hlavní přínos práce 

charakterizoval sociologickou klasifikaci signatářů Charty 08. I když hlavní pramen byl už 

přeložen do češtiny, vynahrazuje to využití další literatury v čínštině. Navrhl celkové 

hodnocení 2. 

 

Oponentka shrnula svůj posudek, ve kterém také pochválila řadu aspektů práce. Zmínila, že 

při čtení začala s velmi pozitivní dojmem, který se ale v průběhu práce zhoršoval až na úroveň, 

která ji vede k návrhu klasifikace dobře. Hlavním důvodem je absence odstupu od 

žurnalistických a aktivistických pojetí tématu, která se projevuje v řadě zásadních 

zjednodušení. Ukazuje se to například na nestrukturovaném užívání a chápání pojmu 

„režim“ a na zastření vztahů mezi signatáři Charty 08 a lidí uvnitř čínského „režimu“. 

Deklarovaná spojitost s Chartou 77 by byla při podrobnějším čtení zpochybněna již v oblasti 

cílů obou dokumentů. Zároveň je v autorčiných shrnutích dějinných událostí velké množství 

chyb plynoucích patrně z čerpání z přehledových příruček. 

 

Kandidátka vysvětlila „žurnalistické pojetí“ charakterem použitých pramenů a přehledové 

literatury, kde se také mluví o „režimu“. Vztah Charty 77 a Charty 08 na obsahové úrovni 

v práci nepopsala, což uznává jako nedostatek. Jejich hlavní společný bod vidí v důrazu na 

dodržování formálně přijatých mezinárodních závazků režimu. Rozdíl je v konkrétnějších 

požadavcích Charty 08, která má formu politického programu transformace. 

 

Dr. Klimeš požádal o rozvedení strukturálních podobností Charty 08 a Ústavy ČLR. Autorka 

odpověděla shrnutím historického úvodu Ch08 jako odrazu preambule Ústavy. Prof. Lomová 

se dále zeptala na postavení intelektuálů v ČLR, které kandidátka stručně popsala. 

 

Komise se po kratší debatě shodla na hodnocení velmi dobře. 

 

V Praze dne 15.6.2015 

Zapsal Jiří Hudeček 


