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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle):  

 

Bakalářská práce má za cíl zodpovědět otázku, zda lze hnutí žlutých vest řadit mezi tzv. okupační hnutí (hnutí 

occupy), či zda a případně jak se hnutí žlutých vest od okupačních hnutí liší. Práce definuje znaky okupačních 

hnutí a následně je diskutuje v kontextu hnutí žlutých vest.  

 

 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 

 

Autorka zasazuje hnutí žlutých vest do teoretické literatury nových sociálních hnutí (NSM), konkrétněji do 

okupačních hnutí s cílem zanalyzovat, zda je možné toto hnutí do této kategorie řadit. Zasazení práce do 

teoretické debaty na bakalářské úrovni značně oceňuji. Teoretické zasazení určuje strukturu empirické části, což 

dodává práci na přehlednosti. Autorka také diskutuje, jak empirická část koreluje s teoretickou a čím se hnutí 

žlutých vest shoduje, případně vymyká konceptu okupačních hnutí.  

 

Méně jasné je již práce s novinářskými články, které autorka definuje jako zdroje, o něž se práce opírá. Není 

jasné, proč se rozhodla pro daná média, jak jednotlivé články vybírala a z práce nevyplývá, jak s danými zdroji 

pracovala.  

 

V části popisující hnutí žlutých vest se autorka zabývá i pozadím vzniku hnutí, jehož příčiny jsou zde zkratkovitě 

nastíněny. Takové části odbíhají od hlavního cíle práce a nejsou tak pro samotný text přínosem. 

 

 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na literaturu, 

grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 

 

Není jasná forma, v níž je práce napsána. V některých případech autorka používá první osobu množného čísla, 

jindy jednotného a v dalších částech je text formulován ve třetí osobě. Zároveň není jasné, proč autorka používá 

termín „hnutí occupy“ a nikoliv českou verzi okupační hnutí. Některé zahraniční termíny jsou přeložené do 

českého jazyka, pro jiná autorka používá anglické označní – např.  zelená revoluce, deštníková revoluce, ale 

Occupy Wall Street a Five Star Movement. Bylo by vhodné přístup sjednotit. Psaní velkých a malých písmen 

neodpovídá pravidlům českého pravopisu, zejména v případě názvů hnutí a revolucí, např. íránská zelená 

revoluce nikoliv Íránská Zelená revoluce (viz první odstavec sekce 2).  

 

Jako zásadní formální nedostatek vnímám absenci čísla stránek (z toho důvodu je někdy obtížné dát přesný 

odkaz na text v rámci posudku) a nejednotné odkazy na literaturu. Většinou autorka uvádí celá křestní jména 

autorů, ale občas pouze první písma (viz odkazy č. 25 a 26). Někdy průběžné odkazy obsahují čárky jindy tečky 

jako oddělující znaménka, jindy jejich kombinaci či oboje najednou. U přímých citací chybí konkrétní stránka, 

z níž je přímá citace čerpána (např. odkazy 1, 3, 9, 14, 16 apod.). 

 

Nekonzistentnost je vidět i v záverečné bibliografii viz příklady: 

Nulman E., Schlembach R., „Advances in social movement theory since the global financial crisis“, European 

Journal of Social Theory 21(3), (2018), https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1368431017714213 

(staženo: 5. března 2021) 

 



McCauley D.‚ „Bottom-Up Europeanization Exposed: Social Movement Theory and Non state Actors in 

France“, JCMS, č.49. (13. ledna 2011), 1019–1042. 

Shultziner, D., Kornblit, I.S., „French Yellow Vests (Gilets Jaunes): Similarities and Differences With Occupy 

Movements“, Sociological Forum, 28. února 2020, DOI: 10.1111/socf.12593, 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/socf.12593 (Staženo: 20. dubna 2022 

 

 

4. KONTROLA ORIGINALITY TEXTU 

 

   Prohlašuji, že jsem se seznámil/a s výsledkem kontroly originality textu závěrečné práce v systému: 

   [  ] Theses     [ 55% ] Turnitin     [  ] Ouriginal (Urkund) 

   Komentář k výsledku kontroly:  

 

Turnitin odhalil celkovou 55% shodu z toho 33% v databázi UK. Na základě protokolu z Turnitinu byla autorka 

požádána o vysvětlení, které dokládám níže. Autorka část bakalářské práce do Turnitinu nahrála v procesu psaní, 

kvůli čemuž došlo k velké shodě. Vysvětlení odpovídá protokolu. Jiný problém v rámci kontroly v Turnitinu 

nebyl shledán.  

 

V průběhu psaní bakalářské práce jsem si ověřovala shodu pro zamezení budoucích nedorozumění. 

Dne 18. března jsem zhruba tři čtvrtiny své rozepsané práce bez úvodu, anotace a závěru vložila do systému 

Turnitin, a to právě kvůli kontrole. 

  

 

5. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé stránky, 

originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

 

Bakalářská práce je zasazena do teoretické literatury s cílem přispět do debaty o nových sociálních hnutí, 

potažmo okupačních hnutí. Toto vnímám velmi kladně a je vidět, že autorka načetla a zpracovala velké množství 

literatury. Návaznost na teoretickou literaturu práci dodala na struktuře a přehlednosti. Studentka jasně 

odpověděla na otázku, zda je možné žluté vesty řadit mezi okupační hnutí, případně zda a jak se od tohoto typu 

hnutí liší. Mezi slabiny práce řadím zásadní formální (nejednotná citační norma, chybně uvedené přímé citace, 

absence čísla stránek) a jazykové nedostatky, které značně snižují úroveň práce.  

 

 

6. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (jedna až tři):

  

Vysvětlete práci se zdroji, tj. dle jakého klíče jste vybírala deníky, s nimiž jste pracovala, a konkrétní články? 

Jaká je přidaná hodnota těchto zdrojů k Vaší práci?  

 

Vnímáte mezinárodní dosah hnutí žlutých vest jako mimořádný oproti jiným okupačním hnutí? Pokud ano, čím 

si to vysvětlujete?  

 

7. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (A-F):  

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji známku C.  

 

 

Datum: 26. 5. 2022        Podpis: 

 

 

 

Pozn.: Hodnocení pište k jednotlivým bodům, pokud nepíšete v textovém editoru, použijte při nedostatku místa zadní stranu 

nebo přiložený list. V hodnocení práce se pokuste oddělit ty její nedostatky, které jsou, podle vašeho mínění, obhajobou 

neodstranitelné (např. chybí kritické zhodnocení pramenů a literatury), od těch věcí, které student může dobrou obhajobou 

napravit; poměr těchto dvou položek berte prosím v úvahu při stanovení konečné známky. 


