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Slovní hodnocení: 

Hlavní kritéria: 

Předkládaná práce se zabývá politikou jazyka na Ukrajině v období po událostech na 
Majdanu a v kontextu následných politických změn v zemi. Konkrétně autor zkoumá, 
nakolik je současná situace ve vybraných ukrajinských městech formována státními 
jazykovými politikami a jak jsou kroky státních úřadů přijímány a reformulovány 
místním obyvatelstvem. Toho dosahuje empirickým zkoumáním (k metodologii viz 
níže) výskytu a prominencí ruštiny, ukrajinštiny a angličtiny ve veřejném prostoru. 
V teoretické rovině vychází z akademických reflexí nacionalismu a jeho vztahu 
k jazyku, přičemž dobře věnuje pozornost nikoliv pouze krokům shora (vládním 
nařízením a státním politikám), ale i iniciativám a reakcím zdola (ze strany 
občanů/ek).  

Rád bych vyzdvihl autorovu empirickou práci a sběr dat, která je mimořádně poctivá 
a nepochybně byla i značně pracná. Dále významně oceňuji autorem využitou 
metodologii „linguistic landscapes“, která skrze pořízenou fotodokumentaci mapuje 
relativní výskyt různých jazyků ve veřejném prostoru. Ta je představena velmi 
přístupně i pro čtenářky/e, kteří se s ní dříve nesetkali (což zahrnuje i moji osobu), a 
následně je autorem aplikována na čtyři ukrajinská města. Autor dále uskutečnil 
dotazníkové šetření, které kvůli jeho limitům nicméně představuje pouze sekundární 
zdroj dat. Autorovy závěry stran implementace a percepce jazykových nařízení jsou 
velmi dobře vyargumentované a přesvědčivé. 

K práci mám nicméně několik kritických komentářů. Za prvé, faktografické pozadí a 
celkový úvod do ukrajinského kontextu mohly být dle mého názoru kratší, byť chápu, 
že tato kontextualizace pomáhá lépe pochopit autorův výzkum. 

Za druhé teoretický aparát na jedné straně zbytečně obsáhlý a obecný (kdy autor 
představuje řadu i spíše okrajově relevantních prací o konstrukci národní identity), 
na straně druhé je vztahu nacionalismu a jazyka (tj. zaměření práce) věnována 
poměrně malá pozornost. Práci by prospělo užší vymezení konceptuálního a 
teoretického rámce, který by se více explicitněji zaměřoval na daný výzkumný 
problém. 

Za třetí, propojení metodologií linguistic landscapes a dotazníků je ne zcela 
organické, kdy každá z nich, jakkoliv se vztahuje k otázkám nacionalismu a jazyka, 
zkoumá jiné aspekty celé problematiky. Autor si je nicméně těchto limitů vědom a 
nedopouští se žádných zavádějících závěrů. 
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Vedlejší kritéria: 

Použité zdroje a formální kritéria jsou v pořádku. 

Práci by v některých částech pomohla důkladnější jazyková editace, jedná se nicméně 
pouze o lehké stylistické nedostatky.  

 

Celkové hodnocení: 

Předkládaná práce je velmi kvalitní a dle mého názoru by mohla být po určitých 
úpravách vydána ve formě časopisecké studie. Ačkoliv teoretický a konceptuální 
rámec mohl být koherentnější, text je nutno ocenit pro jeho (v rámci disciplíny 
Mezinárodních vztahů) originální metodologii, poctivou empirickou práci a 
přesvědčivou analýzu.  
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