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Oponentský posudek bakalářské práce:  

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

 

Bakalářská práce Víta Šorma se věnuje vysoce zajímavému a aktuálnímu tématu alžírského 

protestního hnutí a konkrétně poté otázce proč došlo k efektivnější mobilizaci při protestech v roce 

2019, než při protestní vlně v roce 2011. Práce identifikuje několik vysvětlení absence politické 

mobilizace v kontextu tzv. arabského jara a následně identifikuje jejich potenciální změnu v kontextu 

současné situace. Autorovou hlavní tezi poté je, že klíčovým rozdílem obou protestních hnutí byla 

lepší integrace a spolupráce opozice v rámci hiraku z roku 2019. Právě ta naopak podle něj zabránila 

rozšíření protestního hnutí v roce 2011. Práce je postavena především na analýze sekundárních 

zdrojů, byť v některých případech referuje i k primárním zdrojům. 

V první řadě je třeba práci ocenit za snahu o skutečně výzkumnou práci, která pracuje s dobře 

položenou výzkumnou otázkou a dokáže jít za pouhou deskripci událostí, což u bakalářských prací 

nebývá obvyklé. K tomu pomáhá i nadstandardně zpracovaný design výzkumu, který dobře pracuje se 

shrnutím (části) existující anglické literatury, a autorův velmi dobrý přehled v empirické 

problematice. Práce je tak schopná přinést zajímavou a logicky strukturovanou analýzu, která je 

samozřejmě limitovaná možnostmi bakalářské práce, ale i přes to dokáže přinést relevantní poznatky. 

I přes tyto nepopiratelné přednosti má práce několik větších či menších nedostatků, které sice nemají 

zásadní vliv na její celkovou kvalitu, ale zároveň by bylo dobré, kdyby je autor reflektoval ve svých 

budoucích textech. 

Za prvé, argumentace v případě některých identifikovaných proměnných není vždy úplně přesvědčivá 

a autor příliš rychle odmítá některé z nich. Například u traumatu občanské války operuje s tím, že 

Alžířané stejně protestují, i když existuje reference událostí z 90.let. Klíčovým argumentem 

proponentu této teorie je ale strach z nestability, občanské války a souvisejících masakrů (tzv. černé 

dekády), ne strach z policejní represe, jak autor postuluje. Tyto obavy tak nezabraňují motivovaným 

skupinám obyvatel protestovat, ale zároveň zabraňovaly širšímu rozšíření protestů mezi střední třídu 

a generace, které si tyto události živě pamatovala a odmítala proto radikální a násilné protesty. 

Zároveň se jedná o trauma, se kterým je možné politicky pracovat a hirak to i dělal (viz Yetnahaw ga3 

a přerámování problému z režimu jako garanta stability na stabilitu a zkostnatělost režimu jako 

klíčový problém). Argumentace u proměnné spojující obavy z potenciální intervence (širšího 

ozbrojeného konfliktu) a schopností státních složek reagovat efektivně na protestní hnutí se zdá 

směšovat několik ne nutně souvisejících věcí dohromady a nevyznívá příliš koherentně. Finálně 

klíčový argument o nejednotě opozice by si zasloužil rozvést. Autor se odvolává na klasické politické 

konfliktní linie definované na etnické či nábožensko-sekulární linii, ale není zde úplně jasné, jestli 

tohle byl skutečně důvod absence širších protestů v roce 2011, nebo zda jen nedošlo k vytvoření 

širšího opozičního hnutí budovaného na základě jednotného požadavku na celkovou změnu režimu 

z důvodu neschopnosti spolupráce i hnutí nacházejících se mimo tyto konfliktní linie (jak uvádí část 

literatury). 

Za druhé, v některých případech autor odbíhá od klíčových argumentů a věnuje se až příliš deskripci. 

Například část práce věnovaná islamistickým hnutím a jejich členění je příliš rozsáhlá a čtenář trochu 

tápe po její relevanci pro klíčová tvrzení, zvláště za předpokladu že jak hirak, tak i protesty v roce 

2011 byly primárně taženy jinými aktéry. Podobně u ropné renty není v případě Alžírska klíčovým 

tvrzení podobný vztah státu a společnosti jako v zálivových zemích, jak autor správně poznamenává, 



nicméně i zde je příliš prostoru věnováno diskuzi nepříliš souvisejících faktů. Zároveň je férové 

poznamenat, že text tímto deskriptivním problémem trpí násobně méně, než je obvyklé u jiných 

bakalářských prací. I přesto bych ale jako čtenář viděl raději více prostoru věnovaného rozvinutí 

vyvracení relevance jednotlivých možných vysvětlení absence protestů, nebo ještě spíše diskuzi o 

tom, jak se vlastně zformoval hirak v roce 2019 a jak se mu povedlo oslovit širší populační základnu – 

tedy klíčové body autorovy argumentace. Co se tedy přesně stalo v roce 2019 (případně 

v předchozích letech) jinak a jak to souvisí se zformováním hiraku? 

Za třetí, práce trpí některými drobnými formálními nedostatky. Asi jako nejdůležitější je třeba zmínit 

číslování jednotlivých kapitol, které poměrně nelogicky začíná vždy číslem 1. Za druhé, v některých 

případech jsou části práce (především citace) psané jiným fontem. V obou případech se jedná o 

detaily, nicméně bylo by dobré, kdyby si na ně autor dal příště pozor. 

Závěrem bych rád zopakoval, že práci považuji za zdařilou analýzu vysoce relevantního fenoménu, 

který navíc disponuje kvalitním výzkumným designem. Rozhodně tak převyšuje standardní podobu 

prací tohoto typu a mnou zmíněné výtky bych tak rád nadnesl spíše jako zpětnou vazbu pro autora, 

případně jako námět k diskuzi při obhajobě práce. Práci doporučuji přijmout k obhajobě a navrhuji 

hodnocení výborně. 

Jan Daniel, PhD 

 

 

 


