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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 

 

Cílem práce je analyzovat vliv „veřejného mínění“ na politická rozhodnutí Napoleona III. v období Druhého 

císařství. To autorku vede k hlubší úvaze nad historickou genezí fenoménu „veřejného mínění“ v rychle se 

modernizující francouzské společnosti určované zároveň autoritářským charakterem politického režimu. 

 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 

 

E.Němečková si zvolila relativně náročné téma, při jehož zpracování ovšem dobře zúročila výsledky svého 

studijního pobytu ve Štrasburku. V dané oblasti výzkumu poctivě zpracovala dostupnou literaturu v celé její 

historické šíři – od 20.let (Carroll 1926) až po poslední desetiletí (Milza 2009). Nezalekla se ani nezbytné 

teoretické úvahy nad konceptem „veřejnosti“ a „veřejného mínění“ – rekonstruovala jak historické proměny užití 

těchto pojmů ve francouzském prostředí od Rousseaua tak soudobé sociologické úvahy nad těmito koncepty. 

Korektně načrtla kontext prudké sociální modernizace probíhající v období Druhého císařství (haussmanizace, 

rozvoj dopravní infrastruktury atd.) i dramatické zahraničně-politické souvislosti. 

 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

 

Práce je napsána čtivým jazykem, E.Němečková dobře zvládla zásady odborného stylu, poznámkový aparát 

odpovídá nárokům kladeným na bakalářskou práci. Jediným výraznějším gramatickým problémem zůstává 

občasné chybné použití velkých písmen (abstrakt, dále str. 21, 25, 37).  

 

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

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

  

Jde o zdařilou práci, jejímž jediným výraznějším limitem je ne zcela důsledný kritický postoj ke konstrukci 

kategorie veřejného mínění. Zatímco autorka přistupuje se zdravou skepsí k médiím (novinám) a volbám, 

resp. plebiscitům jako oblastem, kde se (ne)mohlo v kontextu autoritářského režimu projevit „autentické“ 

veřejné mínění, volí poněkud odlišný metr na raporty generálních prokurátorů a prefektů zachycující nálady 

v jejich správních oblastech. E.Němečková tvrdí, že „jejich cílem nebylo společnost ovlivnit, ale naopak 

zjistit, jaké jsou její skutečné názory, proto se dají považovat za objektivní“ (str. 27). Nebyly ovšem i tyto 

raporty především produktem svých autorů s omezeným výhledem, sledujících vlastní (politickou) agendu a 

vycházejících ve svých zprávách do Paříže z pravděpodobně dosti selektivního vnímání „veřejnosti“? Autorka 

si toho koneckonců sama všímá v kontextu roku 1870, kdy poznamenává, že v napjatých dnech rozvíjející se 

mezinárodní krize nebylo „jasné, do jaké míry vycházely prefektské zprávy ze skutečného pozorování 

společnosti, či zda vycházely pouze z názorů prefekta a jeho blízkých“ (str. 42). 

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři): 

 

Kromě této spíše metodologické otázky by v rámci obhajoby stálo též za vyjasnění, co autorka (ve většině textu 

zachovávající badatelský postoj hodnotové neutrality) spatřuje „smutného“ na „faktu“, že v roce 1870 zůstávala 

Národní mobilní garda „pouze seznamem jmen, bez schopnosti skutečně fungovat“ (str. 36).  

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  



Práci doporučuju k obhajobě a navrhuju hodnotit jako výbornou. 

 

Datum:         Podpis: 

10.6.2015 

 

 

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. 

 

 


