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Oponentský posudek k bakalářské práci: 

Vít Šorm: Current protests in Algeria (Současné protesty v Alžírsku) 

 

Bakalářská práce srovnává dvě protestní události v současném Alžírsku, první z doby tzv. 

arabského jara v roce 2011 a druhou z roku 2019, která vyústila až v odstoupení dlouholetého 

autokratického prezidenta Abdelazíze Búteflíky. Autor si klade otázku, čím se okolnosti obou 

událostí lišily, a jak tedy můžeme vysvětlit, že v roce 2019 došlo k mnohem početnějším a déle 

trvajícím protestům než v roce 2011, kdy velká část regionu podléhala protestní vlně proti 

stávajícím nedemokratickým režimům. Soustředí se přitom zejména na analýzu jedné 

okolnosti, kterou je role opozice.    

 

Práce začíná dobře zpracovaným úvodem do alžírské historie a politiky, který přibližuje dopad 

občanské války z 90. let na současné dění i události arabského jara a hnutí Hirak, které stojí za 

protesty započatými v únoru 2019. Autor přitom vyvrací mýtus, že se Alžírsku arabské jaro 

vyhnulo – ukazuje, že k menším protestům zaměřeným na konkrétní problémy docházelo před 

rokem 2019 pravidelně, a že k demonstracím došlo i v roce 2011, ačkoliv svou intenzitou 

nebyly srovnatelné s děním v nedalekém Tunisku nebo Egyptě. Bakalářská práce pokračuje 

zmapováním výzkumného terénu, tedy analýzou existujících akademických prací, které mohou 

osvětlit, proč v době arabského jara v Alžírsku v porovnání s okolními státy (např. Libye, 

Tunisko, Egypt, nebo Sýrie) došlo jen k menším a časově omezeným protestům. Je zde potřeba 

ocenit autorovu schopnost nejen vyjmenovat závěry výzkumnic a výzkumníků, ale rozčlenit 

tato vysvětlení do několika kategorií a analyticky zhodnotit, zda byla ve své době skutečně 

relevantní a jak se situace mezi lety 2011 a 2019 proměnila. To mu umožňuje vybrat si jednu 

konkrétní oblast identifikovanou akademickými pracemi jako důvod neúspěchu protestů v roce 

2011, jednotu opozice, a zacílit na ni zbytek práce ve snaze zodpovědět otázku, jak se tento 

faktor proměnil v roce 2019 a zda je možné jednotu opozice vnímat jako jednu z hlavních 

příčin větší intenzity protestů v tomto roce. Poslední sekce se pak věnuje právě opozici – jejím 

štěpením a odlišným strategiím v letech 2011 a 2019. 

 

Bakalářská práce má několik důležitých předností. Zaprvé funguje velmi dobře jako analytický 

celek, tedy je motivovaná jasnou výzkumnou otázkou, která se nadto věnuje velmi aktuálnímu 

problému v regionu studentova studia, a jednotlivé kapitoly práce se logicky odvíjejí od snahy 

na tuto otázku získat kvalifikovanou odpověď. Student neponechává na čtenářích, aby četli 

mezi řádky, ale zručně – i vzhledem k úrovni studia – je svými argumenty, rozhodnutími, i 

prací jako celkem provází, případně poukazuje na její limity. Jednotlivé sekce i odstavce na 

sebe přehledně navazují a text je celkově čtivý, a to i přesto, že si pro jeho napsání student 

namísto svého mateřského jazyka vybral angličtinu. Oceňuji také snahu pracovat 

s komparativní metodou i přesto, že kol. Šorm není studentem politologie a tuto metodu bádání 

tedy musel samostatně nastudovat. Také je třeba vyzdvihnout, že autor pracuje se značným 

množstvím primárních i sekundárních zdrojů v arabském, francouzském i anglickém jazyce. 

Konečně mi jako vedoucí práce přísluší zhodnotit, že do ní student skutečně vložil značné úsilí, 

poctivě na ní pracoval a důsledně sledoval všechny dohodnuté termíny odevzdání.   

 

Přestože se domnívám, že tyto kvality práce by se měly náležitě odrazit v hodnocení, nemohu 

nepoukázat také na některé nedostatky. Ty jsou především formální povahy. V práci se 

ojediněle objevují překlepy, někdy se různí odsazení odstavců (jedním nebo dvěma řádky), 

kapitoly a podkapitoly jsou poměrně zmatečně číslované (z neznámého důvodu nejsou kapitoly 

číslované jako 1, 2, 3…5, ale 1.1., 1.2., atd.), autor neudržuje jednotu akademických referencí 



(citační styl Chicago na str. 29 přechází ve styl Harvard), místy se mění i font textu (především 

v poznámkách pod čarou), a závěr práce v kvalitě zpracování a analýzy bohužel neudržel krok 

se zbytkem textu.  

 

Při čtení této bakalářské práce mě napadala otázka, do jaké míry je větší úspěch hnutí Hirak (z 

hlediska trvání a množství participantů) oproti roku 2011 skutečně dán konkrétní strategií. 

Tedy, zaprvé, zda se jedná o celkovou strategii jinak horizontálně organizovaného hnutí, nebo 

spíše snahu jednotlivců v rámci tohoto hnutí vyvarovat se dřívějších neúspěchů zaviněných 

mimo jiné vnitřní nejednotou. Tato otázka možná souvisí i s tím, co je to opozice, kterou autor 

nechává nezodpovězenou. Tedy, zda sem patří politické strany, organizace občanské 

společnosti, jednotliví aktivisté, nebo kdokoliv, kdo se k přidá k anti-režimním protestům. Za 

druhé, a přesto, že se autorovi daří doložit, že se opoziční strategie v letech 2011 a 2019 

skutečně lišila, ať už za ní stál kdokoliv, zůstává otázkou, nakolik vnitřní jednota hnutí, a tedy 

i různá intenzita protestů, souvisela s odlišnými motivacemi protestů v letech 2011 a 2019. Je 

např. možné, že záminka, která dovedla obyvatele Alžírska do ulic v roce 2019, tedy pocit, že 

režim už zašel příliš daleko, byla mnohem šířeji sdílená a potenciálně intenzivněji prožívaná, 

a tedy méně štěpící, než jak tomu bylo v roce 2011? Tuto možnost autor sám připouští na str. 

31, ale už se k ní nevrací v závěru. Tyto otázky nijak neznehodnocují autorovo bádání, ale 

mohou sloužit k podnícení další reflexe (např. pro případ, že by se tématu dále věnoval).    

 

I přes některé, především formální, nedostatky, se domnívám, že tato práce ukazuje na 

autorovu silnou schopnost samostatně a kriticky analyzovat primární i sekundární zdroje, navíc 

v několika cizích jazycích, i schopnost analyticky uchopit důležitý výzkumný problém. 

Celkově práce splňuje požadavky standardně kladené na bakalářskou práci. Doporučuji 

ji k obhajobě a navrhuji klasifikaci výborná.  

 

Tereza Jermanová, Ph.D.  

 


