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

 

Klára Marinovová se ve své práci, jak už název napovídá, zabývá Malcolmem X a jeho významem 

v hnutí za práva Afroameričanů. Autorka postupuje víceméně chronologicky a předkládá čtenářům 

nejdůležitější milníky v životě Malcolma X, přičemž spojuje osobní život s intelektuálním vývojem. 

Důležitou roli má též srovnání s M.L. Kingem. Hlavním deklarovaným cílem práce pak byla „analýza 

postavy Malcolma X“ (str. 2). Autorka sama pak považuje za nejzákladnější otázku „jakou roli skutečně 

sehrál Malcolm X v hnutí za práva Afroameričanů v padesátých a v polovině šedesátých let a jaký je 

jeho odkaz černošské komunitě.“ (str. 2) 

 

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

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

 

Na bakalářskou práci se jedná o poměrně nenáročné téma, neboť k němu existuje velké množství 

rozsáhlé sekundární literatury v angličtině (nejdůležitější tituly autorka sama uvádí), která má 

v podstatě podobný ambiciózní cíl jako samotná práce, pouze na jeho zpracování má mnohem více 

prostoru.  

 

Autorka si nezvolila příliš tvůrčí přístup, kdy v práci postupuje v podstatě chronologicky s drobnými 

koncepčními digresemi. I v rámci tak širokého tématu bylo určitě možno použít i jiné přístupy, 

například podle jednotlivých stěžejních témat. Práce má jinak poměrně logickou strukturu, nicméně 

občas se v ní trochu mísí chronologické a koncepční části.  

 

Z teoretického hlediska se práce mohla trochu podrobněji zabývat problémem sociální změny, kterou se 

snažili jak Malcolm X, tak M.L.King vyvolat. Jedná se o relevantní problém, u kterého by pak šlo 

snadno ukázat napojení na obdobné debaty v současnosti.  

 

Metodologicky je práce postavená na kompilaci dostupné sekundární literatury a vytvoření kratšího a 

narativně koherentního celku. Analytické postřehy jsou také postaveny spíše na sekundární literatuře 

než na primárních pramenech a těžko tedy mohou přinést nějaké nové poznatky. V práci by z tohoto 

hlediska mohlo být věnováno mnohem více prostoru právě různým pohledům a interpretacím odkazu 

Malcolma X, což by navíc lépe odpovídalo deklarovaným cílům práce. Autorka používá bez dalšího 

vysvětlení pojem „černý národ“ (str. 38), z teoretického hlediska je toto vymezení důležité.  

Na str. 40 je zmíněné významné téma přesahů do dneška „Vzhledem ke klišé, které vykresluje 

Malcolma jako násilného fanatického rasistu (obraz do dnešního dne ve společnosti převládající)…“ 

které v práci ale není dále téměř vůbec tematizované, přičemž patří do cílů deklarovaných v úvodu. 

 

 

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

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

 

Práce z formálního hlediska rámcově odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci. Jazykový 

projev autorky je relativně kultivovaný, i když práce obsahuje řadu stylisticky problematických 

momentů, nejčastěji ve formě fragmentárních vět, např. „Do této doby s něčím pro něj naprosto 

nepřijatelným.“ na str. 34 či „Ukázat tak na tomto základě jeho postavu z různých úhlů.“ na str. 40. 

Práci by určitě prospěla mnohem pečlivější redakce, namátkou uvádím třeba „problematika černých 

není pouze záležitostí Ameriky, ale že se rovná o celosvětový problém, problém lidstva“ na str. 35, „A 



tak jak s úsilím Afroameričanů za práva, tak se čím dál tím více ztotožňoval i s vykořisťovanými 

oběťmi zemí třetího světa“ na str. 35, „Podezříval vláda z plánování spiknutí vůči jeho osobě“  též na 

str. 35, „Motiv trojice mužů, kteří měli Malcolmovu vraždu na svědomí, případné napojení na Národ 

islámský, či jinou organizaci, nebylo nikdy jednoznačně potvrzeno“ na str. 36, „Afroameričané ... 

souhlasily“ na str. 38, „reprezentujícím jižanskégramotnéa relativně“ na str. 41, „na získání 

neomezených práv a plné svobodu“ na str. 42. I když mohou vypadat zanedbatelně, ve svém souhrnu 

tyto drobné nedostatky ztěžují celkovou čitelnost práce a je škoda, že se je nepodařilo alespoň 

pečlivějším čtením odstranit. 

 

Autorka adekvátně pracuje s dostupnými zdroji a používá citační normu. Grafická úprava práce je na 

standardní úrovni.  

  

 

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

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

  

Celkově se jedná o poměrně důkladně zpracovanou bakalářskou práci, která svědčí o tom, že autorka 

načetla dostatečné množství relevantní sekundární literatury a z ní vystihla klíčové momenty a témata 

v životě Malcolma X. Mezi silné stránky patří zejména snaha propojit osobní zkušenosti 

s intelektuálním vývojem Malcolma X. Ke slabším stránkám pak patří celková koncepce práce, která je 

příliš široce zaměřena, což v kombinaci s omezeným rozsahem bakalářské práce nutně vytváří spíše 

produkt vhodný pro českou verzi Wikipedie. Kvalitně zpracované heslo je určitě záslužným přínosem a 

autorce bych opravdu doporučil, ať svoji práci využije pro zlepšení stávajícího fragmentárního českého 

hesla. Analytická rovina práce také nutně sklouzává po povrchu, neboť není možné dostat se 

v omezeném rozsahu až do takové hloubky. Srovnání s M.L. Kingem je sice zajímavé, nicméně 

v americkém prostřední je tato komparace velmi běžná a závěry z ní proto nejsou až tak originální. 

Nedostává se navíc na srovnání se situací dnes. Například hnutí Black Lives Matter není zmíněno ani 

v závěru práce, která by měla místo rekapitulace představovat i hlavní širší implikace dosažených 

zjištění.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

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

  

Jakou roli hrála studená válka v uvažování Malcolma X?  Jakou roli hrála pro jeho kritiky? 

 

Jakou roli hrál islám v uvažování Malcolma X?  Jakou roli hrál pro jeho kritiky? 

 

Jakým způsobem rezonuje debata ohledně odkazu Malcolma X v současných černošských 

organizacích?  

 

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  

 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji známku velmi dobře až dobře v závislosti na zodpovězení 

otázek u obhajoby.  

 

 

 

 

Datum: 29.5.2015        Podpis: Kozák, v.r. 

 

 

 

 

 

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. 

 


