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1. VELMI STRUČNÉ SHRNUTÍ ZAMĚŘENÍ/CÍLE PRÁCE 

 

Práce se zabývá otázkou oživování, resp. využívání transylvánské regionální identity v Rumunsku 

mezi lety 1989 -2014. Autor ve své práci prokazuje, že regionální identita přečkala období snah o 

potlačení za komunistického režimu, vyznačujícího se mj. centralizačními tendencemi,  a podařilo se 

jí navázat na historické kořeny založené inter alia na multietnickém uspořádání regionu. Autor na 

základě diskurzivní analýzy obsahu novinových článků poukazuje na fakt, že regionální identita 

nabyla po roce 1989 politického diskurzu soupeřícího s centralizačními snahami státu.  

2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost tématu a jeho dosavadní zpracovanost, adekvátnost 

použitých metod, tvůrčí přístup, proporcionalita teoretické a empirické části práce, koherence 

argumentace, faktografická podloženost, vhodnost zvolené strukturace textu apod.) 

Téma práce je originální, nikým nezpracované. Současně je téma velmi náročné na zpracování – 

z práce je patrno, že autor využil nejen své znalosti rumunštiny, ale i pečlivé práce v archivech a svůj 

výzkum korunoval vhodně použitými metodami vedoucími k vytčenému cíli. Autor používá 

dostatečné množství primárních a sekundárních zdrojů, jeho argumentace je koherentní, zvolená 

strukturace textu vhodná, proporcionalita teoretické a empirické části je vyvážená.  

3. VYUŽITÍ PRIMÁRNÍ A SEKUNDÁRNÍ LITERATURY A PRAMENŮ 
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Jak primární tak sekundární prameny byly využity dostatečně. Autor využil svoji znalost jazyka 

rumunského, německého a anglického při čerpání z primárních i sekundárních zdrojů.  

4. FORMÁLNÍ ÚPRAVA (stylistika a gramatika textu, správnost citací, grafická úprava, kvalita 

tabulek, grafů a příloh apod.) 

Formální úprava je na vysoké úrovni. Text je stylisticky a gramaticky vypilovaný, neobsahuje ani 

překlepy či nedodělky. Kvalita příloh je na nadstandardně vysoké úrovni.  

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ 

(nula až tři) 

1. Práce na straně 71 zmiňuje Gheorghe Funara a jeho PUNR, nacionalisticky laděného politika, 

který byť z Transylvánie, z počátku slavil v politice zejména na místní úrovni velké úspěchy. 

Zde by bylo vhodné zarámování nacionalistických formací v protikladu k multietnické 

transylvánské identitě. Dají se vysledovat některé příčiny prvotního úspěchu nacionalistických 

formací  na lokální politické scéně?  

2. Jako politoložku zabývající se krajní pravicí, mě vcelku logicky zajímá otázka, jakých 

volebních výsledků dosahovala PRM v Transylvánii v komparaci se zbytkem Rumunska?  

6. STRUČNÝ ZÁVĚREČNÝ KOMENTÁŘ (celkový dojem z diplomové práce, její silné a slabé 

stránky, případný přínos textu vědeckému poznání, do jaké míry byl naplněn cíl práce apod.) 

Dizertační práce Jiřího Kociána je velmi originální, je zpracována velmi pečlivě, deklarované cíle 

práce byly naplněny a dle mého názoru představuje nadstandartní práci tohoto typu.  

 

Práce splňuje požadavky kladené na dizertační práci, a tudíž ji doporučuji k obhajobě.  
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