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Autorka se ve své práci zabývala v České republice dosud relativně málo prozkoumanou 
problematikou jazyka na Ukrajině. Na práci lze rozhodně ocenit postihnutí všech klíčových 
problémů spojených s tématem v adekvátní míře, jasnou tezi i její rozpracování. Lze ocenit i 
přirozenou implementaci vlastního názoru na celou problematiku, která je integrální součástí 
autorčina rukopisu. Autorka sice svou prací nesděluje nové a převratné informace, nicméně 
svá tvrzení dokládá pevnými argumenty, jakkoliv se možná tyto neobjevují vždy na svém 
místě. Velmi kvalitní je i jazykové zpracování práce, která se vyznačuje pouze několika málo 
drobnými překlepy, které by bylo možné jednoduše odstranit. 
 
K nedostatkům práce patří především absence zmínky o blízkosti ruského a ukrajinského 
jazyka (jakkoliv autorka neřeší lingvistickou stránku věci, pro politické a společenské aspekty 
je tento fakt neméně důležitý). Přitom právě blízkost obou jazyků vedla k výraznému 
bilingvismu, jež autorka dokládá v jedné z kapitol, a zároveň zabránila konfliktům na základě 
jazyka, které byly a jsou zaznamenány v jiných částech postsovětského prostoru, v nichž 
jazyk určuje jasnou dělící linii (naposledy podobný problém vyvstal v jižním Kyrgyzstánu 
mezi uzbeckou a kyrgyzskou populací). Krátké vyjádření k této tezi bych doporučil zařadit 
jako součást obhajoby práce. Jakkoliv uznávám a podporuji specifičnost ukrajinského 
případu, bylo by jistě zajímavé uvědomit si i některé paralely jazykové politiky například 
v bývalém Československu, zejména však po druhé světové válce (znovu však zdůrazňuji, že 
komplexní srovnání není na místě s ohledem na zcela odlišné okolnosti obou případů). 
 
Mezi další problémové body práci mohu označit její slabší dynamickou stavbu. Rozhodně 
bych v tomto případě doporučil prohodit kapitolu 2 a 3. Tím by byl zdůrazněn efekt, jehož 
autorka podle všeho chtěla dosáhnout – ukázat snahu implantovat změny na státní úrovni a 
jejich reálný odraz v praxi (ve stávající druhé kapitole se tak například několikrát upomíná 
jazykový zákon z roku 1989, ačkoliv se nezasvěcený čtenář dozví o jeho podstatě až o několik 
stránek dále.  
 
V kapitole média 4.2. se text náhle odklání od mediálního tématu k ruské politice vůči 
Ukrajině a postavení ruské menšiny na Ukrajině. Jakkoliv nelze tuto politiku přehlédnout, je 
otázka, zda je tato zmínka umístěna v adekvátní části práce. 
 
Poněkud stranou tématu potom stojí kapitola o možné federalizaci země, která obsahuje sice 
zajímavé údaje z hlediska regionálního uspořádání Ukrajiny, avšak s jazykovou stránkou věci 
pracuje relativně málo s výjimkou několika odstavců na s. 53. Jak autorka dokládá dále, 
případná federalizace Ukrajiny nebude patrně založena na jazykovém základu, nýbrž může 
vycházet spíše z historického uspořádání Ukrajiny (v této souvislosti je pozoruhodné, že 
autorka, pokud již věnovala svou pozornost Koptivově rozdělení Ukrajiny, se alespoň 
v poznámce pod čarou nezmínila o zvláštním zařazení mezi „Podněstří“ – tj. oficiálně 
součásti Republiky Moldávie – jako potenciální federativní části Ukrajiny). 
g 
Z drobnějších nedostatků bych zdůraznil především některé minoritní terminologické 
nepřesnosti („sovětský blok“, s. 8; autorka patrně z kontextu myslela sovětské republiky). Na 
straně 8 a 9, respektive 17 a 18 se celkem zbytečně opakují stejné pasáže (nastolení 
výzkumných otázek, respektive počet Ukrajinců, kteří ovládají ukrajinštinu. Rovněž tak 
některé definice v úvodu práce by možná bylo vhodnější hledat v autoritativnějších 
publikacích než je Wikipedia či Google (s. 11, pozn. 8 či s. 13, pozn. 14). Za velmi zajímavé 



shledávám i přílohy, které však jsou v práci upomínány pouze minimálně. Jejich větší 
provázanost s vlastním textem by byla mnohem přínosnější.   
 
Bylo by však nesprávné pro partikulární nedostatky přehlížet jinak solidní řemeslnou kvalitu 
předložené práce. Uvedené kritické připomínky by měly sloužit spíše jejímu vylepšení, 
nikoliv smetení ze stolu. 
 
V rámci obhajoby doporučuji zaměřit se na naznačení tendencí v jazykové politice i vývoje 
v používání obou hlavních jazyků na Ukrajině ve druhé dekádě její samostatné existence. 
Potvrzují se vývojové trendy, které autorka předkládá v závěru své práce, jakož i v jiných 
částech, či došlo k určitým posunům oproti období 1991-2001? Kromě obhajoby doporučuji 
práci dopracovat a připravit k publikaci, přinejmenším jako working paper, případně ve 
zkrácené podobě jako odborný článek do Slovanského přehledu či jiného odborného 
periodika. 
 
Závěrem konstatuji, že text splňuje všechny předpoklady magisterské práce. Navrhuji 
klasifikaci výborně – velmi dobře, v závislosti na obhajobě se lze přiklonit k lepší známce.  
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