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

Práce má komparovat  studentské hnutí v Československu a Západním Německu v roce 1968. Cílem bylo 

srovnat politická východiska studentského aktivismu, hlavní požadavky a zhodnotit podobnost i rozdílnost v 

jednání studentských vůdců ve sledovaném období 

 

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

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

Práce je postavena na výběru z literatury, ta je sice vybrána celkem vhodně, ale v samotném textu užívána trochu 

selektivně (hodně se čerpá např. z J. Pažouta). Bylo by asi vhodné využít přímo dalších vzpomínek (např. Jiřiny 

Šiklové). Samotná komparace je trochu strohá. Logické struktuře by prospělo předřazení kapitoly o „nové levici“ 

popisu situace v SRN, autorka se odvolává na pojem, který vlastně vysvětluje až v následné kapitole. Ovšem 

samotná kapitola o SRN je podnětná, autorka vystihla ve zkratce podstatné. Obecně je argumentováno 

adekvátně, s pochopením dobových souvislostí. 

 

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

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

 Za problematické považuji citování prací v seznamu literatury bez uvedení počtu stran publikace, ale neznám 

fakultní úzus. Jazykově je studie na solidní úrovni, místy ovšem přece jen trochu neobratná, srov. začátek 

odstavce na s. 23 „Ti se v červnu sešli na jejich mimořádné konferenci…“. Citace a další náležitosti jsou 

v pořádku, nemám námitky a uznávám ji jako formálně zdařilou. 

 

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

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

 Práce je vcelku dobrá, vyskytují se v ní ovšem určité nepřesnosti, na které chci upozornit. Pro ilustraci: s. 18: 

„Už v lednu 1968 se uvnitř komunistické strany začalo projevovat štěpení na reformní a protireformní proudy 

a lednové zasedání…“ (jakoby nepředcházelo zcela zásadní zasedání ÚV v prosinci 1967). Oficiální Majáles 

byl znovu povolen právě až v roce 1965, předtím šlo z hlediska studentů o neoficiální akce (s.19). V 60. 

letech také nebylo „rehabilitováno mnoho politických vězňů“ a hlavní amnestie přišla v roce 1960, nikoliv 

1962 (s.17). Byl bych také opatrný s formulací, že západoněmeckým studentům nehrozila represe, zase ti 

mrtví, byť za trochu jiných okolností, nejsou úplně k přehlédnutí (s.29). A nejsem zdaleka přesvědčen, že 

studentská revolta v Československu „vedla k celospolečenským změnám“ (s.34), to je asi nadnesené tvrzení, 

studenti myslím nesehrávali během pražského jara roli zásadního hybatele dění. Přes tyto námitky považuji 

práci za přiměřenou a adekvátní, splnila své cíle na přijatelné úrovni. 

 

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

 a) Jestliže pro SRN pracuje autorka s pojmem generační rozpor (s.26) daný minulostí (nacismus), nebyl 

i u nás podobný problém mládež versus generace stalinistického období? 

 b) Opravdu byla Akademická rada studentů pod vlivem myšlenek „nové levice“ (s.22)? Sama autorka 

výrazný vliv trochu rozporuje (s.36) tvrzením, že „takové cíle byly pro československé studenty zprofanovány 

komunistickým režimem…“ Otázka tedy zní – byl myšlenkový svět „nové levice“ opravdu něčím výrazným pro 

československé studenty v roce 1968? 

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl): doporučuji klasifikovat velmi dobře, tedy C 

 

 

Datum:  11. ledna 2018       Podpis: 



 

 

 

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. 

 

 


