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Posudek oponentky bakalářské práce 

Předkládaná bakalářská práce má nesporně zajímavý a v českém akademickém kontextu originální 
výzkumný problém sociálního aktérství dokumentu alternativního státního členství. Kvalitativní 
studie nás vtahuje do světa běloruských držitelů polského dokumentu zvaného Karta Poláka, který 
jim zdánlivě mnoho nenabízí: pouze jakýsi liminální status Poláka druhé kategorie. Neznamená polské 
občanství, nýbrž na základě deklarované polské etnicitity jen státní členství. Svého držitele 
neopravňuje ani k překročení polských hranic, ani k usídlení v Polsku, a přitom významným způsobem 
otevírá vstup do EU. Proces získávání tohoto dokumentu vyžaduje od žadatelů učinit jisté identitní 
volby a následné kroky, které ovlivňují jejich život v Bělorusku. Práce Aleksandry Krystevy se věnuje 
aktérství této papírové „kouzelné hůlky“ v reflexi deseti jejích běloruských držitelů, žijících 
v současnosti v Bělorusku, Polsku, České republice a Litvě. Toto aktérství, jak si autorka správně 
povšímá, má ve své podstatě ambivalentní povahu: na jednu stranu hranice stírá, na druhou stranu je 
staví.  

Výzkumný problém se opírá o adekvátní teoretickou diskusi. Celou práci teoreticky logicky rámuje 
teoreticko-metodologický přístup antropologie material culture a sociálního života věcí. Autorka se 
dále správně inspirovala např. společenskovědními výzkumy obdobného dokladu vydávaného dalšími 
dvěma státy EU: Maďarskem (Szaló) a Bulharskem (Machová Navrátilová). (V tomto kontextu bych si 
dovolila na okraj upozornit, že takové doklady existují i mimo kontext EU, např. doklad Person of 
Indian Origin, vydáváný Indickou republikou.)  

Metody práce jsou přiměřené stanovenému výzkumnému problému a dostatečně vysvětleny. Je 
třeba ocenit, že autorka díky svým mimořádným jazykovým kompetencím vedla rozhovory v různých 
jazycích podle preferencí informantů (běloruština, ruština), zároveň ve výzkumu využívala znalostí 
polštiny a bulharštiny (o angličtině nemluvě) a všechna interview překládala do češtiny. Také je třeba 
ocenit, že se kreativně a metodologicky poučeně vyrovnala s neočekávaným problémem časových 
limitů  informantů tím, že s některými nakonec vedla rozhovor přes internetovou aplikaci Skype, což 
klade ještě větší nároky na jazykové kompetence. (Škoda, že jeden takový vzorový rozhovor není 
obsahem přílohy). 

Autorčiny interpretace vycházejí z předkládných dat, samozřejmě vysvětluje i různé emické pojmy. 
Jen by bylo třeba na některých místech v poslední třetině práce interpretaci lépe vyargumentovat 
pomocí prezentovaných konceptů material culture, tedy důsledněji je využívat při vysvětlování 
předkládaných dat. V jednom případě mi uniká smysl argumentu: proč autorka v podkapitole 
„Aktérství Karty Poláka na úrovni mezinárodních vztahů“ řeší, že je těžké získat běloruské vízum, když 
smyslem karty je usnadnit pohyb opačným směrem? (s. 52). Jako celek je práce správně koncipovaná 
i provedená, přináší nové a zajímavé poznatky, na něž lze navázat. 

Po formální stránce je předkládáná práce v pořádku až na drobnosti. Především v druhé části práce 
poněkud kazí dojem mnohé drobné jazykové chyby v interpunkci a gramatice (například opakované 
chybné skloňování slova ‚držitel‘, které je pro text důležité). Všechna autorčina sdělení jsou však 
naprosto srozumitelná a jasná. Text je přehledný, dobře strukturovaný a poměrně čtivý. 

Závěrem: Doporučuji předkládanou bakalářskou práci k obhajobě a hodnotím ji jako výbornou až velmi 
dobrou. 
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