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1. VZTAH SCHVÁLENÝCH TEZÍ A VÝSLEDNÉ PRÁCE
*)
 

  Odpovídá 
schváleným 

tezím 

Odchyluje se od 
tezí, ale odchýlení 

je vhodné a v práci 

zdůvodněné 

Odchyluje se od tezí 
a odchýlení není 
vhodné a v práci 

zdůvodněné 

Neodpovídá 
schváleným 

tezím 

1.1. Cíl práce     

1.2. Metoda práce     

1.3. Struktura práce     
*) 

Označte vybrané hodnocení.  

 
KOMENTÁŘ (v případě hodnocení ve sloupcích 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní 
výtky pro jednotlivé podbody; max. 1000 znaků). 

 
      

 

2. HODNOCENÍ FORMÁLNÍCH KRITÉRIÍ TEXTU 
  Hodnocení známkou*) 

3.1 Logičnost struktury práce  2 

3.2 Vnitřní provázanost výkladu 2 

3.3 Ucelenost výkladu  2 

3.4 Úroveň poznámkového aparátu a odkazů 3 

3.5 Dodržení citační normy 3 

3.6 Jazyková a stylistická úroveň práce (pokud je opakovaně 
porušována platná kodifikace pravopisné normy, hodnoťte stupněm 4!) 

3 

3.7 Oprávněnost a vhodnost příloh --- 

3.8 Celková úprava textu (přehlednost textu, vyváženost struktury 
práce, logická provázanost, grafická podoba textu) 

3 

*) 
Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 (výborné – velmi dobré – dobré – nedostatečné) 



KOMENTÁŘ (v případě hodnocení 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro 
jednotlivé podoby; max. 2000 znaků). 

 
K formálnímu hodnocení bakalářské práce odůvodňuji své hodnocení následovně: 
student v balkalářské práci využívá poznámkový aparát, nicméně využívá jej místy 
nedbale a nedůsledně. Jednotlivé poznámky pod čarou nejsou vždy samostatnými 
větnými celky a poznámky neobstojí samostatně. Stran citační normy, naznala práce 
po konzultacích značného zlepšení, přesto se v ní vyskytují nedostatky (např. 
chybějící tečky, zaměňování pořadí údajů v rámci jednoho odkazu, někdy uvádění 
"číslo", jindy ve zkratce "č.". Z hlediska vyváženosti je třeba upozornit, že některé 
kapitoly odkazují většinově na jednu publikaci a chybí konfrontace s dalšími 
publikacemi (typicky např. 'Otáhal 2011')  . Nevyvážená je délka i některých 
podkapitol, resp. některé kapitoly si zaslouožily podrobnější a analytičtější 
rozpracování, v těchto případech pak zůstává pouze o informování o dané iniciativě 
(např. kap. 3.2 či 3.3), návaznost na kontext je v těchto případech slabší. Po 
stylistické stránce práce prošla výrazným posunem směrem k nápravě nedostatků, 
přesto narážíme na některé jazykové neobratnosti či na časté opakování slov. 
Z hlediska celkové úrpavy, tedy i typografie, nacházíme v práci spíše marginální 
nepřesnosti. Snížené hodnocení je výsledkem celkového hodnocení formální 
struktury práce.  
 

3. HODNOCENÍ ODBORNÉHO CHARAKTERU PRÁCE 
  Hodnocení známkou*) 

2.1 Relativní úplnost zpracované literatury ke zvolenému tématu 3 

2.2 Pochopení zpracované literatury a informačních zdrojů k tématu  2 

2.3 Schopnost aplikovat metodologické postupy vhodné pro zvolené 
téma 

3 

2.4 Argumentace a úplnost výkladu  3 
*) 

Vyplňujte číslicí na škále 1 – 2 – 3 – 4 (výborné – velmi dobré – dobré – nedostatečné) 

 
KOMENTÁŘ (v případě hodnocení 3 a 4 musí autor posudku slovně formulovat hlavní výtky pro 

jednotlivé podbody; max. 1000 znaků). 
 

Student Hoznour staví svoji práci především na pramenných zdrojích dostupných a 
zpracovaných ÚSTR. Především jde o Informace o Chartě a Denní situační zprávy. 
Právě snahu pracovat s primárními informacemi považuji za chvályhodnou. Naopak 
seznam publikací monografických by mohl být obsáhlejší, ať už publikací 
zpracovávájících teoretická východiska práce, nebo publikace o jednotlivých 
disidentských skupinách. Výsledná práce např. nezahrnuje ani všechny publikace, 
které byly zahrnuty v projektu. Jak teorie, tak i historické části práce jsou zpracovány 
ve více publikací a mohly rozšířit seznam literatury. Student by se pak vyhnul tomu, 
že odkazuje na několik málo autorů (viz výše). Práci by trochu více prospěla také 
provázanost mezi teoretickou částí a popisem občanských hnutí. Vedle sebe tak 
fungují dva oddělené celky, které ani v závěru nenajdou společného propojení. 
Slabinou je také to, že autor v Závěru neshrnuje jen výsledky své práce (ostatně, to 
by i tak šlo nejednoduše, vzhledem k nepřesně naformulovaným výzkumným 
otázkám), ale odkazuje i na další autory. 

 

4. SHRNUJÍCÍ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z výsledné práce, její silné a 

slabé stránky, původnost tématu a myšlenek apod.; max. 1500 znaků) 
 

Práce Šimona Hoznoura vznikala dlouho a ne vždy jednoduše. Částečně díky tomu, 
že ke konzultacím se uchyloval zpravidla vždy jen několik týdnů před nutností text 
odevzdat, zčásti proto, že text, který student zpočátku psal, nebyl odborný. Leč, 



výsledkem je práce, která sice nebude patřit k nejlepším, je však slušným 
zpracováním historie občanských hnutí v období normalizace, resp. mezi lety 1977-
1989. Hnutí sice nejsou vždy zasazena zcela do kontextu, chybí i propojení 
s teoretickými východisky. Jedná se však o práci, která dle mého soudu může být 
připuštěna k obhajobě.  

 

 

5. OTÁZKY, K NIMŽ SE PŘI OBHAJOBĚ DIPLOMANT MUSÍ VYJÁDŘIT  

5.1 Práci uzavíráte tvrzením, že "...pád režimu v ČSSR byl způsoben více provázanými 
faktory (...). Jen těžko se dá zpětně určit role občanských hnutí a iniciativ, ale jejich 
narůstající podpora v celé společnosti signalizovala blížící se změnu...". [Pokrač.] 

5.2  Jaké tedy faktory byly ty určující a proč v Československuopozice není jasným a 
dominantním hybatelem pádu režimu? 

5.3 Jaká byla role katolického disentu v Československu? 

 
 

6. NAVRHOVANÁ ZNÁMKA  
vyberte známku ze seznamu:  
 

Závěrečnou práci k obhajobě doporučuji 

 

Navrhované hodnocení: dobře  
 
 

      
 
ZDŮVODNĚNÍ V PŘÍPADĚ NEDOPORUČENÍ (max. 700 znaků): 

 
      
 
 
 
Datum: 12.1.2015                                      Podpis: 


