
Posudek na práci Justýny Stoklasové „Hnutí žlutých vest jako sociální hnutí“ 

Snahou práce je vysvětlit fenomén hnutí žlutých vest, a to s pomocí teorií sociálních hnutí, především 
teorie nových sociálních hnutí a teorie mobilizace zdrojů. Ve druhém plánu si práce klade za cíl tyto 
teorie podrobit kritice či modifikaci stran schopnosti tento fenomén vysvětlovat (str. 5).  

Po formální stránce je práce v pořádku. Jde o vyzrálý text, s dobrou stylistikou a formulacemi. Navíc je 
text logicky vystavěný, věty, odstavce i kapitoly na sebe srozumitelně navazují. Text je přehledný, 
nematoucí.  

V teoretické části se práce zabývá teoriemi sociálních hnutí. Poněkud jednostranně zde vychází 
z Františka Znebejánka a jeho učebnicového textu Sociologie sociálních hnutí. Pro potřeby bakalářské 
práce je to ale myslím v pořádku, objevují se navíc odkazy i na jiné relevantní texty. Práce dále ukazuje 
na to, jakým způsobem postupně sociologie vzala tento fenomén „na milost“ s tím, že nejde o patologii 
a iracionální záležitost. V centru zájmu sociologie se sociální hnutí ocitají i z toho důvodu, že mají vliv 
na jednání jednotlivců, kteří jako příslušníci hnutí jednají odlišně než by jednali jako izolovaná individua. 
Nicméně sociologie zpočátku nehovořila o sociálních hnutích, ale spíše o kolektivním chování. Zároveň 
práce přichází se zjištěním, že přesto tyto teorie nejsou schopny adekvátně reagovat na studentská 
hnutí z 60. let. Možnou definici sociálního hnutí pak najdeme na straně 11, jde o a) síť neformálních 
interakcí, b) sdílené přesvědčení a pocit solidarity, c) kolektivní jednání týkající se konfliktních témat, 
d) postavení mimo institucionální sféru a praktiky mimo běžnou rutinu.  

V pasážích o hnutí žlutých vestách spatřuji hlavní přínos práce. Jsou též mimořádně dobře napsané a 
ozdrojované. Přichází se zde nejprve s analogií s venkovskými vzpourami proti šlechtě ze středověku, 
protože jde o bouřící se mimoměstské skupiny. Primárně však autorka zdůrazňuje možné sociálně 
nerovné dopady pokusů o ekologicky zaměřenou daňovou reformu, která měla vést ke zdražení 
pohonných hmot, a tedy by dopadla na nižší a nižší střední vrstvu žijící v periferních oblastech závislou 
na svém automobilu pro dojíždění do zaměstnání a službami. Tento protest se stal spouštěčem hnutí, 
nicméně frustrace byly nahromaděné již dříve. Sociálně jde podle autorky o pracující vrstvu, která je 
příliš blahobytná na to, aby měla nárok na sociální dávky. Ale zároveň příliš nemajetná na to, aby si 
mohla dovolit bydlení ve městech, tudíž je odkázána na každodenní dojíždění a závislost na 
automobilu. Zároveň ale autorka ukazuje, že jde o skupinu lidí, která na ekonomické globalizaci a 
hospodářském růstu Francie „nevydělala“, i přesto že je aktivní a pracuje, z čehož pramení pocity 
nespravedlnosti a frustrace. Zároveň autorka hnutí zasazuje do širšího kontextu nedůvěry vůči elitám 
a sociálním nerovnostem a způsobu, jakým se elity zmocnily politického systému ve Francii, když 
zformovaly jakousi uzavřenou skupinu na způsob „kasty“ (vztah s prestižními vzdělávacími institucemi). 
Tyto elity přitom symbolizuje prezident Macron. Práce dále naznačuje, jakým způsobem se vládě 
podařilo nespokojenost kanalizovat, skrze tzv. velkou národní debatu. Hnutí přitom přišlo s celou 
škálou požadavků, jež se neomezují na zrušení tzv. zelené daně, ale obecně požadují vyšší míru 
přerozdělování ve prospěch nižších a středních vrstev a důchodců.  

Hnutí žlutých vest, jež jde napříč ideologiemi a sociálními vrstvami, jakkoliv má nejblíže k bílé nižší 
střední vrstvě, svými požadavky konvenuje především krajní levici, v o něco menší míře krajní pravici. 
Jakkoliv se ho podle autorky pokusily infiltrovat a zneužít extrémisté – kupříkladu antisemité – k jeho 
diskreditaci takto nedošlo.  Přesto nemá jasnou organizační strukturu, je decentralizované, částečně 
díky mobilizaci skrze sociální sítě. Což odpovídá jedné z charakteristik tzv. nových sociálních hnutí. Tato 
amorfnost pak zavdává příležitost různým skupinám, aby se stylizovaly do role mluvčích či 
reprezentantů celého hnutí. Velmi dobře je v práci diskutována symbolika žlutých vest, kupříkladu 
viditelnost ve veřejném prostoru těch, kdo se cítí být sociální a politicky přehlížení a tedy neviditelní. 
Zároveň žlutá vesta symbolizuje poruchu, v tomto případě ne technickou, ale sociální a politickou. Dále 



autorka dobře diskutuje vliv policejní brutality na další eskalaci protestů – kdy se již tématem stává 
také odpor proti policejnímu násilí, potažmo elitám a státním institucím, které policie nepřímo 
reprezentuje.  

Za hlavní slabinu práce pokládám závěr. Nepřesvědčil mě o tom, že je hnutí žlutých vest typickým 
příkladem tzv. nových sociálních hnutí. Především z těchto důvodů: 1) lze identifikovat jasnou třídní 
profilaci hnutí – bílá nižší pracující střední vrstva (kategorie důchodců či studentů není podrobněji 
diskutována, opět by záleželo z jaké třídy se tito důchodci a studenti rekrutují). Autorka neposkytla 
žádná přesvědčivá data či argumenty o tom, že se podstatná část členů hnutí rekrutuje i z jiných vrstev. 
Verbalizované anti-elitářství podle mého názoru dále zdůrazňuje moment třídní identifikace. 2) jasná 
orientace na materiální zájmy spíše než kvalitu života – opět podle údajů samotné autorky šlo o téma 
minimální mzdy, daně z bohatství, pracovních úvazků na dobu určitou, zastropování nejvyšších příjmů, 
elitářské vzdělávání. Zde souhlasím, že téma sociální rovnosti a spravedlnosti prosvítá zřetelně, ale 
nevím, co je na této tématice nové.   

Druhým problémem práce je to, že nenaplňuje svůj v úvodu stanovený cíl. Není totiž vůbec přítomna 
teorie mobilizace zdrojů (ani na úrovni představení této teorie), ani slíbená diskuse toho, jaký 
teoretický přístup je více relevantní: nová sociální hnutí vs. teorie mobilizace zdrojů. Již vůbec nezazněl 
slibovaný záměr kombinovat více přístupů, respektive je modifikovat. Práce tak nedosáhla cílů, jež si 
stanovila.  

Přesto se mi zdá práce kvalitní a vidím potenciál v tématu dále pokračovat. Vysoce hodnotím schopnost 
pracovat se zdroji ve francouzském jazyce. Doporučil bych proto dvě věci. Pro historickou hloubku a 
historický kontext protestů a soupeřivé politiky, ostatně v práci naznačenou, knihu Bouřící se Francouzi 
(Contentious French, 1982) od Charlese Tillyho. Práce ukazuje dlouhou historii a tradici, ale zároveň 
regionální specifika protestů a soupeření. Zde mi též u kontextu chybí velké protesty na pařížských 
předměstích z roku 2005, které se pak rozšířily do celé země (jsou zmíněny jen ty z roku 1960 a pak 
z 90. let). Druhou věcí je aplikace konceptu prekariát. Jeví se mi jako nosnější pro pochopení fenoménu 
žlutých vest, než jsou teorie sociálních hnutí. Za třetí, spíše než kontrastování fenoménu žlutých vest 
s teoriemi sociálních hnutí by k jejich pochopení přispělo kontrastování s významnými protesty, jež se 
ve Francii během 20. a 21. století udály (1968, 1995, 2005). To by umožnilo pochopit, v čem se 
reprodukuje tradiční vzorec protestů, a v čem jde naopak o inovativní a nový fenomén.    

Drobnosti: 

- Nemohou čerpat politickou podporu. Asi myšleno sociální podporu. (str. 18) 
- Nerozumím větě, kde se tvrdí, že celkem si protesty vyžádali 11 obětí, z toho ale dvě na selhání 

srdce bez souvislosti s protesty (str. 36).  

Otázky do diskuse se nabízejí: 

1. Teorie nových sociálních hnutí, nebo teorie mobilizace zdrojů? Nebo něco úplně jiného?  Proč?  
2. Ze zvědavosti se zeptám, jakou roli v protestech žlutých vest hrálo téma migrace, cizinců, 

islámu? Podle autorky protestující inklinovali ke krajní pravici (Le Pen), jakkoliv programový 
průnik byl spíš s krajní levicí. Jde o protesty, jež se odehrály krátce po tzv. evropské migrační 
krizi a také po sérii teroristických útoků (odstartováno útokem na redakci Charlie Hebdo).   

Navrhuji známku 1-2, podle průběhu obhajoby.  

Na Mělníce, 2. 6. 2021 

Karel Černý  


