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Školiteľský posudok na bakalársku prácu 

 

Pavla Kovaříka: Pomlčková válka v jednání Federálního shromáždění Československé 

socialistické republiky 

 

Predložená bakalárska práca vznikala počas diskusie, v rámci ktorej sme hľadali cesty, 

ako je možné hovoriť o česko-slovenských vzťahoch po roku 1989 z inej perspektívy. 

Nehladali sme nespracovanú tému, ale skôr spôsoby ako priniesť do existujúcich diskusií 

určitú inováciu. Pavel Kovařík túto ambíciu vyjadril slovami: „považuji za nutné předem 

upozornit na fakt, že ambicí předložené práce není „zaplňování bílého místa“ ve stále se 

rozvíjející sekundární literatuře“ (s. 6). Pôvodne sme rozmýšľali napríklad nad možnosťami 

aplikovať kvantitatívnu analýzy, resp. sme diskutovali o diskurzívnej analýze (CDK). To bol asi 

aj hlavný dôvod, prečo sme sa zamerali na konkrétny historický prameň, akým sú zápisy 

z rokovaní parlamentu. Následne sme sa rozhodli túto (pomerne úzku) pramennú bázu už 

ďalej nerozširovať. 

Vysoko hodnotím už samotný proces vzniku bakalárskej práce, spoločné diskusie ako 

aj odvahu kolegu Kovaříka púšťať sa do nových tém, keďže pôvodne sa chcel venovať 

problematike z dejín Rakúska (pamäťové štúdiá) a v rámci seminára ma naopak zaujal svojou 

analýzou z oblasti ekonomiky. To bol aj dôvod, prečo sme pôvodne rozmýšľali o výskume 

založenom na obsahovej analýze. 

Predložené dielo si kladie zachytiť vzťah medzi prostredím významnej štátnej 

inštitúcie a politickou komunikáciou. Metodologicky je dielo ukotvené v koncepte 

komunikácie Karla Wolfganga Deutscha, ktorý Kovařík aplikuje na príklade analýzy 

parlamentnej diskusie z 29. 3. 1990. Vysoko oceňujem hodnotenia autora smerujúce 

k existujúcej historickej spisbe (s. 9-10), ako aj systematické a dobre vyargumentované 

držanie sa zvolených teoretických východísk. V práci nie je zanedbaný ani historický 

a inštitucionálny kontext, keď je jej prvá kapitola venovaná práve uvedeniu čitateľa do týchto 

kontextov. Týmto spôsobom autor predstavuje prostredie, v ktorom sa analyzovaná 

komunikácia odohrávala. V závere dochádza na prvý pohľad k paradoxnému záveru, že: 

„Rozdílné chápání minulosti, symboliky, autorit i priorit poukazovalo na fakt, že navzdory 



neustálému ubezpečování o vzájemném pochopení neexistuje reálná schopnost nalézt 

uspokojující kompromis a rozhodnout. Snaha vyložit své stanovisko za pomocí takových 

hodnot, které by protistrana sdílela, byla jistě v mnoha případech upřímná, a přesto 

sledujeme jasné vydělování dvou autonomních politických systémů, které mají navzájem 

velmi odlišné základy.“ (s. 54). Práca je kvalitne pripravená aj z pohľadu štylistiky.  

Ešte stále je pre mňa základnou otázkou, či nebolo možné aplikovať niektoré súčasné 

metodologické prístupy, resp. pri teoretizovaní o problematike nevenovať väčšiu pozornosť 

najnovšej produkcii západných historiografií, kde napr. James Krapfl ukázal, ako zaujímavo sa 

dá pracovať s problematikou „Nežnej revolúcie“.   

Do diskusie ponúkam otázku, aby sa P. Kovařík vyjadril na margo zvoleného 

teoreticko-metodologického prístupu, resp. k možnostiam CDK v tomto kontexte.   

Predložená bakalárska práca spĺňa všetky potrebné náležitosti. Problematika, ktorú sa 

kolega Kovařík rozhodol študovať, je spracovaná na kvalitnej úrovni a hodnotený text 

ukazuje aj určité možnosti ďalšej inovácie. Študent preukázal, že vie pracovať s primárnymi 

zdrojmi a vyvodzovať z nich aj zaujímavé hodnotenia. Z týchto dôvodov navrhujem 

bakalársku prácu Pavla Kovaříka hodnotiť ako výbornú (1).  

 

V Prahe, 7. 9. 2016 


