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1. OBSAH A CÍL PRÁCE:  

 

Předložená bakalářská práce si klade za cíl porovnat studentská hnutí koncem 60. let 

v Západním Německu a v Československu. Zaměřuje se zejména na inspirace a formy 

studentských protestů a na vliv generačních rozporů.  

 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ:  

 

Bakalářská práce obsahuje všechny povinné náležitosti. Marijana Šutová prokázala dobrou 

orientaci v pojednávané problematice i uvědomění si řady důležitých dobových vlivů 

a souvislostí. Správně přihlíží i k relevantnímu tehdejšímu dění v USA a ve Francii. Například 

francouzský rok 1968 nabízí otázku, kterou je dobré položit také při komparaci mezi ČSSR 

a SRN ‒ nakolik studenti kooperovali s ostatními společenskými aktéry.  

Škoda, že práce s dobovým tiskem je v předloženém pojednání pouhým drobným náběhem 

(Rudé právo, s. 33). 

Slabinou je to, že bakalářská práce zůstává v některých podtématech na povrchu. Určitě za to 

může hlavně fakt, že studentka pracovala v drtivé většině případů pouze s knižními zdroji. 

Navíc to relativně často byly syntézy. Rešerše i v odborných časopisech, ke které jsem 

diplomantku vyzýval, by umožnila hlubší ponor do řady podtémat ‒ například ohledně dějin 

SSM je dostupná studie Martina France.1 Pro část týkající se SRN poznámka ohledně 

odborných periodik platí obdobně. 

Jedním z opomenutých podtémat, která mohla práci prohloubit, je to, jakou roli v dobovém 

oběhu informací a mezinárodní komunikaci studentů hrály takové internacionální akce, jakou 

byl IX. Světový festival mládeže a studentstva v Sofii v červenci 1968. 

Komparace je náročnou metodou, zvlášť když situace obou srovnávaných zemí i studentských 

hnutí byla v mnohém odlišná také systémově, strukturálně a klade se nutnost provést srovnání 

ve větším množství oblastí a kontextů. Kupříkladu píše-li diplomantka o vlivu Frankfurtské 

školy na západoněmecké studentské hnutí, je škoda, že se nepokusila zjistit, zda a jaké tehdy 

existovaly překlady prací proponentů tzv. kritické teorie do českého nebo slovenského jazyka. 

V textu se vyskytují některé sporné či neobratné formulace, například o tom, že protiválečné 

demonstrace v USA „se pak staly inspirací pro protesty v celém světě“ (s. 6). Jednak je obecně 

zapotřebí vyhýbat se takovým generalizacím, respektive i frázím („celý svět“), jednak v zemích 

tehdejšího socialistického bloku měla protiválečná a protikolonialistická rétorika výrazné místo 

v režimní propagandě a ideologii. Bývalo by bylo zajímavé pokusit se o hlubší ponor právě 

                                                           
1 Martin Franc, Od ČSM k SSM přes SODM. Vývoj mládežnických organizací v českých zemích v druhé 

polovině šedesátých let 20. století. In: Paginae historiae: sborník Národního archivu. Praha: Národní archiv, 

sv. 25, č. 2 (2017), s. 59‒78. 
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u tohoto podtématu ‒ zda a nakolik představitelé studentského hnutí v ČSSR opravdu vnímali 

válku ve Vietnamu a v dalších zemích třetího světa pod vlivem západních inspirací a jak jim 

přístup k tomuto tématu ztěžovala oficiální rétorika komunistického režimu.  

 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ:  

 

Autokorektuře uniklo několik chyb, kupříkladu hojně se vyskytující výraz „Západ“ měl být psát 

s velkým počátečním písmenem, nikoliv „západ“ (např. na s. 3, 6, 7, 22).  

Škoda je též několika chyb v psaní bibliografických údajů. V rozporu se zvolenou citační 

normou studentka nezkracuje náležitě zápis bezprostředně opakovaných bibl. údajů (např. 

na s. 8 a 27). 

 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE:  

 

Marijana Šutová si zvolila značně náročné téma, neboť i u mnoha srovnávaných dílčích 

fenoménů je třeba znát jejich delší historický vývoj a komplexní souvislosti. Jakkoliv by bylo 

vhodné, aby se pojednání častěji pustilo do větších detailů, Marijana Šutová projevila dobrou 

schopnost vystihnout řadu důležitých jevů. 

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ 

PŘI OBHAJOBĚ:  

  

Doporučuji, aby se při obhajobě diplomantka pokusila precizovat to, jaké bylo postavení, vliv 

a míra autonomie československých studentů angažovaných v reformním procesu nazývaném 

Pražské jaro. 

 

6. DOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA: 

   

Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji známku C ‒ velmi dobře.  

 

 

 

Datum: 17. 1. 2018        Podpis: Petr Šafařík 


