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Kriteria hodnocení: Hodnocení: 

Vhodnost a aktuálnost tématu vzhledem k oboru Studia občanského sektoru  2 

Stručné slovní hodnocení: 
Téma je vhodné a aktuální. Věnuje se tématu občanské angažovanosti z pohledu přenosu 
zkušenosti z disentu na další generaci. Práce je ale především deskriptivní.  

Využití relevantní teoretické literatury včetně cizojazyčné 1 

Stručné slovní hodnocení: 
Autorka pracuje s relevantní cizojazyčnou literaturou. 

Formulace cíl (problém, dílčí cíle) s využitím teorie 2 

Stručné slovní hodnocení: 
Cil je popsán na základě sledování konceptů a předchozích výzkumu či historických pramenů. 

Formulace hypotézy (výzkumné otázky) 2 

Stručné slovní hodnocení: 
Výzkumné otázky jsou jasně formulovány až v samotném výzkumu.  

Splnění vytčeného cíle  3 

Stručné slovní hodnocení: 
Autorka slibovala, dokonce dala do názvu, výzkum o postavení žen v disentu skrz výpovědi 

potomků. Speciálně se však tomu tématu nevěnovala, nenajdeme ani otázku přímo na roli nebo 

vnímání role žen v disentu, je to jedno z témat, kterému se autorka ve výzkumu věnuje. Tomu bylo 

třeba přizpůsobit i název a téma práce.  

Vhodnost zvolených metod a jejich použití 1 

Stručné slovní hodnocení: 
Metodologicky je práce zakotvena do klasického kvalitativního výzkumu. 

Je-li práce prakticky orientovaná, zda přináší návrhy řešení (doporučení) n/a 

Stručné slovní hodnocení: 
 

Kvalita vlastních závěrů 2 

Stručné slovní hodnocení: 
Závěr spíš popisuje, že to, k čemu dospěli autoři/autorky, které si studentka vybrala, potvrzují i její 
respondenti (až na jednu výjimku). Možná autorka mohla víc zdůraznit vlastní přinos výzkumu. 

Práce s  literaturou, citace pramenů, informačních zdrojů  2 

Stručné slovní hodnocení: 
Opakuje se to, že autorka cituje odkazem na celé publikace a relativně málo uvádí čísla stránek. 

Formulační a gramatická úroveň 1 

Stručné slovní hodnocení: 
 

Grafická úprava 1 

Stručné slovní hodnocení: 
 

 
Celková známka před obhajobou: 2 

pozn.: Lze udělovat známky od 1 do 4. V případně, že  bude jedna část práce hodnocena známkou 4, je třeba 
práci nedoporučit k obhajobě. 
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Témata a připomínky pro obhajobu, průběh obhajoby: 

(Je nutno vyplnit, aby se student mohl připravit na obhajobu; počet témat a připomínek upravte podle Vaší 
potřeby.) 

Autorka se zabývala zajímavým tématem přenosu občanské angažovanosti vlivem 

situace rodičů za disentu v ČSSR. Za tímto cílem udělala rozhovor s 9 respondenty, ač 

sami svoji rodinu vnímali jako disidentskou či nikoli. Za hlavní nedostatek považuji to, že 

autorka i v názvu uvádí, že se bude věnovat tématu žen v disentu, ale z toho se stalo 

okrajové téma, které není ani formulováno v Příloze 1, kde najdeme samotný dotazník. 

Je potřeba, z pohledu etiky výzkumu, aby se autorka vyjádřila k anonymizaci 

respondentů/tek, které uvádí pod číslem, nicméně je velmi snadno můžeme, na základě 

medailonků, identifikovat. Pokud jí všichni dali svolení k uvedení jména, kromě jednoho 

respondenta, proč bylo třeba ostatní uvádět pod nic neskrývajícím číslem? 

Další otázky/komentáře: 

- Abstrakt: „Objekty mého zkoumání jsou potomci disidentů a bojovníků proti režimu.“, proč 

jsou češtině informanti objekty a v angličtině subjects?. V anglickém abstraktu je slovo 

„influance“. 

- Str. 12, takže pojem aktivní občan nestačí, pokud k aktivním občanům připočteme i ty, kteří 

podporovali režim. Nestačí aktivita, ale i jakési hodnoty, nebo obsah aktivity. Nicméně 

autorka pracuje pak s pojmem aktivní občan. 

- Str. 13, nepřesné shrnutí, kde není jasné, co je příčina a co následek ve vztahu důvěra 

občanská společnost: „Svůj názor demonstruje na příkladu porovnání severní Itálie s její jižní 

částí. Putnam (1993) zjistil, že severní oblast je ekonomicky i politicky úspěšnější a tvrdí, že je 

to díky vyšší míře občanské angažovanosti. Tím má na mysli participaci občanů v různých 

spolcích i politických organizacích, ctění zákonů a rovnostářskou politiku a jejich aktivní účast 

v komunitě a z toho vyplývající vyšší míru důvěry ve společnosti a mezi jednotlivci.“ 

- Nejasná věta, str. 15: „Na druhou stranu jít volit v socialismu a svobodně si při tom koho, za 

angažovanost považují..“ 

-  Zvážit použití názvu ČSR a ne ČSSR, historická nepřesnost. 

- Str. 20, proč vylučují? „Ale lze politiku měřit takovouto mravní optikou všude a stále? Dělit ji 

pouze na dobré/zlé, pravdu/lež, lásku/nenávist? To jsou nereálné kategorie, vylučují velkou 

část lidí…“ 

- Str. 35, blíže vysvětlit: „Šiklová se ve svých dílech často věnuje tématu feminismu. (Šiklová 

1999, 2006, 2015) Z jejích esejí a publikací lze vyčíst její kritický náhled na stav feminismu za 

dob socialismu, ze kterého viní tehdejší režim ale zároveň i jakousi oslavu žen, které jsou 

podle ní už emancipované, aniž si to samy zcela uvědomovaly, případně o tom ani 

nepotřebují mluvit. S kritikou podobných názorů na toto téma, přišel M. Vodrážka, který jí ve 

své Eseji o politickém harémismu (1999) věnoval několik kapitol. Podle Vodrážky jsou 
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podobná tvrzení zavádějící až skoro pseudofeministická, v rozporu s realitou, která tu byla, a 

snažící se ukázat tehdejší společnost v lepším světle, než byla ve skutečnosti.“ 

- Cíl popisný, bez výzkumné otázky práce jako celku. Str. 40 „V této diplomové práci se 

zabývám tématem občanského aktivismu v disentu s přesahem na další generaci s důrazem 

na ženskou otázku, především ve spojení role matky a ženy jako aktivistky proti 

komunistickému režimu.“ 

- Str. 40, jak autorka zjišťovala/definovala disidenta/ku, potomka disidenta/ky („Účelně jsem 

nevybrala pouze potomky disidentů či signatářů Charty 77, ale i potomky rodičů, jež jak oni 

sami říkají, nebyli tzv. velkými disidenty, ale přesto se velkou měrou podíleli na odporu proti 

režimu.“). Proč neudělala rozhovory přímo s těmi disidentkami, nebo je takové literatury už 

dost?  

- Str. 47 „Ondřej se pracovně orientuje především v IT. Je jeden ze zakladatelů Post Bellum – 

Paměti národa, kde se několik let intenzivně angažoval. Je synem Pavla Bratinky, polika 

činného především v porevoluční době, kdy byl zakládajícím členem ODA. V době totality 

zaujímal, podle synových slov, nekomformní postoj a byl za to persekvován.“ Kdo byl 

persekvován? Může být disidentem někdo, kdo se angažoval po pádu režimu? 

- Str. 51, etika výzkumu, autorka napřed představí 8 z 9 respondentů/tek, pak ale říká, že je ve 

výzkumu označí číslem, co je důvodem takového rozhodnutí? Str. 59, není to prozrazení 

identity respondentky: „Jedním ze způsobu, jak z ghetta vykročit bylo podle Bendy vytvoření 

různých paralelních struktur, o nichž se zmiňuji v teoretické části. Později mu šlo o to, jak 

vytvořit nějaký konkrétní, pozitivní program. Jeho dcera se k této problematice vyjadřuje 

takto:“? Takových míst je víc např. str. 64. 

- Práce se jmenuje „Občanská angažovanost žen v období disentu s přesahem na další 

generaci“, ale tématu občanské angažovanosti žen věnuje buď zcela okrajově, nebo jako 

součásti mezigeneračního procesu, kde se ptá na angažmá rodičů? Dotazník na str. 88 

neobsahuje jedinou otázku věnující se ženám. Proč si autorka vybrala jako název práce 

ženy v disentu? 

 

Cítí-li vedoucí práce či oponent potřebu vyjádřit se k práci či k průběhu obhajoby podrobněji, nechť 

tak prosím učiní zde (příp. na přiloženém archu). 

 

V Praze, dne 13. ledna 2018 

………………………………………………. 

Podpis oponenta práce/Podpis vedoucího práce  

 

 


