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Tak jako dříve i současný výzkum sociálních hnutí nevyhnutelně podněcují přítomné či 

nedávné fenomény a jejich variace v evropském i mimoevropském prostoru. Jedním 

z oněch aktuálních je i tzv. hnutí žlutých vest (HŽV) působící ve Francii v období od 

listopadu 2018 a zejména během roku 2019. Předložená bakalářská práce je snahou 

klasifikovat toto hnutí primárně z hlediska tzv. teorie nových sociálních hnutí (TNSH) 

(s. 5). 

Text je sepsán velmi solidně za využití značného množství zdrojů (cca 25 studií 

nebo knižních titulů, v naprosté většině anglosaské nebo francouzské provenience) a 35 

novinářských a publicistických elektronických zdrojů (znovu převážně ve francouzštině 

nebo angličtině). Přes konstatování v summary, si autorka klade za cíl především 

prokázat, že hnutí žlutých vest lze možné pochopit z hlediska teorie sociálních hnutí (s. 

6). Námět není nevhodný, autorka ale k němu měla přistoupit jako k hypotéze, jíž lze 

buď potvrdit nebo naopak vyvrátit, a ne jako cíli, který má být naplněn a dokázán – mám 

za to, že se hlavní tezi podařilo prokázat jen do jisté míry (s. 38–39). 

Uznávám, že jsem mohl studentku sám více nabádat, aby posupovala metodicky, 

jak uvádím. Zbytečně urputně se držela své vlastní teze, že lze dokázat silnou afinitu 

HŽV právě s TNSH. Koncepty sociálních věd často neodkazují na „fakta“, ale na naše 

konstrukty, které se mají „skutečnosti“ pouze tak či onak přiblížit. I proto má ale i 

hypotéza o žlutých vestách jako NSH určitou oporu v konkrétních zjištěních, např. 

v tom, že nejsou příliš formalizovaným a hierarchizovaným uskupením (odpovídá to 4. 

a 5. kritérii NSH dle Znebejánka, viz s. 6–7 práce). Také využití nových sociálních médií, 

které autorka zmiňuje jako jejich atribut a argument na podporu pro jejich pochopení 

jako NSH (s. 6, 8, krátce s. 25–26), má svůj důvod. Je však třeba si uvědomit, že se 

k využití nových médií tak či onak přiklání také „stará“ hnutí a formalizované organizace 

jako např. odbory a tradiční politické strany. Je tedy patrné, že dochází k jistému 

prolínání obou odlišných forem organizace sociálních hnutí, což nutně odráží i snahy o 

syntetizování obou výzkumných tradic (autorka zmiňuje Znebejánkem probíraný 

příklad Dianiho, který už před čtvrtstoletím syntetizoval nejen obě protilehlé koncepce, 

ale i další přístupy, viz s. 11–12). 
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Značně přesvědčivou se mi jeví také velmi dobře napsaná pasáž o žluté vestě jako 

kolektivní identitě (s. 24–25), která minimálně jasně poukazuje na snahu člen hnutí o 

překračování konfesních linií a vymanění se ze stranicko-politických vazeb. 

Přesto si nelze nevšimnout, že primárními reprezentanty NSH – na rozdíl od 

skupin orientovaných na sociálně-ekonomická témata, jsou hnutí environmentální, 

feministická, etnická, studentská a hnutí menšin. Autorka ostatně pozorně a vnímavě 

pojednává o historii sociálního konfliktu a protestu ve Francii (s. 15–17), jehož další 

variací velmi pravděpodobně HŽV je, a které má do značné míry periodickou podobu 

(de Gaulle hovořil o „věčné politické živosti“ země). Jeho téměř permanentní přítomnost 

souvisí jak s hluboce zakořeněnými politickými tradicemi, tak se snahou prezidentských 

a vládních garnitur „osekávat“ a zasahovat do dosažených sociálních výdobytků (nejen 

protestů 60. let, let 1994–1995, ale opakujícího se odporu konkrétních profesí, nevyjímaje 

zemědělce a farmáře, známého fenoménu venkova). Ostatně sama autorka opakovaně a 

přímočaře poukazuje na sociální pozadí vzestupu HŽV – tzv. zelenou daň (s. 7, s. 17), 

nerovný přístup ke vzdělání, nerovné pracovní příležitosti a nerovnoměrné rozdělení 

bohatství, moci a prestiže (s. 19) (ztělesněné právě Macronem) atp. 

Podpora pro konkurenční výzkumnou tradici (teorii) mobilizace zdrojů (TMZ) 

by mohla vyplynout z obsáhlejšího zkoumání (mobilizačního) působení aktérů hnutí. 

Ne ani tak jeho zakladatelů a čelních reprezentantů (Ludosky, Mouraud a Droueta, s. 

23), jako intelektuálních postav v jeho pozadí – několika středoškolských profesorů 

působících mimo největší městská centra (velmi dobře na jejich roli upozornil Zdeněk 

Müller, český arabista žijící dlouhodobě ve Francii, v příloze Lidových novin 29. 11. 2018). 

Pokud jsem se zde zmiňoval i o slabších místech práce, neměl jsem v úmyslu 

naznačovat, že práce je slabá. Způsobem zpracování, typem a množstvím využitých 

zdrojů i nadhozených námětů přesahuje průměr. Text je stylisticky a jazykově kvalitní, 

je velmi solidně odzdrojován a je argumentačně vyhraněný. Lze ocenit také jeho 

normativní rozměr. Autorka při udržení věcného tónu polemizuje s mediálními klišé a 

nálepkami (mj. šířenými establishmentema a politickou pravicí ve Francii i mimo ni) o 

politickém „extremismu“ hnutí, typickém násilí ŽV, a naopak sama zdůrazňuje jeho 

humanitární tvář (s. 32–33). 

Jako výchozí známku pro obhajobu z těchto důvodů navrhuji známku „výborně“. 
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