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Posudek na bakalářskou práci Ondřeje Lemela 
Proměny role Québecu ve francouzské politice 

 
Ondřej Lemel zkoumá ve své práci vývoj francouzského pohledu na Québec v posledních 
několika dekádách. Téma ohledává z mnoha úhlů pohledu, například skrze spolupráci 
v mezinárodních organizacích, optikou vztahu Francie-Kanada-USA-Quebéc i na 
mikroúrovni osobních vztahů mezi jednotlivými politiky. Dochází k závěru, že změna 
francouzského postoje ke Québeku je v souladu s předpoklady realistické teorie, protože 
Francie přestala chápat svůj výsadní vztah s Québekem jako výhodný z pohledu prosazení 
francouzských zájmů v severní Americe. 
 
Práce není po metodologické stránce zcela rigidní. Autor například, podle mého názoru, jasně 
nevysvětluje, proč jsou pro něj klíčové právě ta témata, která v práci zkoumá, respektive proč 
se nezabývá také jinými tématy. Přesvědčivost závěru je tak značně omezena. Na druhou 
stranu uznávám, že tento přístup má své výhody: relativně čtivou formou čtenáři přiblíží 
plastický obraz vývoje francouzsko-québeckých a francouzsko-kanadských vztahů na velmi 
omezeném prostoru. Autor napsal originální práci na téma, které není v českém prostředí 
dosud zpracováno. 
 
Na první pohled je patrné, že autor šil trošku horkou jehlou. Práce by si zasloužila ještě 
jednou přečíst a odstranit četné neobratné formulace, které narušují plynulý tok textu. Po 
grafické stránce je práce dosti nepřehledná – nejsem si jist, jestli problémy s formátováním 
(zejména v seznamu literatury a u odkazů) způsobil převod do pdf nebo jestli jsou přítomné i 
ve fyzické kopii, kterou nemám k dispozici. Výhrady lze také mít k systému referencí. Autor, 
zdá se, kombinuje chicagský a harvardský systém, přičemž z každého si vybral slabé stránky 
– čtenář musí očima přeskakovat z textu na poznámky pod čarou, ale o citovaném dílu se 
v podstatě nic nedozví. 
 
Během obhajoby by autor mohl odpovědět na následující otázky: 
 

1) Co lze ve věci vztahu ke Québeku očekávat od F. Hollanda? 
2) Je možné chápat změnu postoje Francie ke Québeku jako součást širšího 

přehodnocení francouzské zahraniční politiky – např. návrat do vojenských struktur 
NATO, možnost francouzských diplomatů hovořit anglicky na veřejných akcích? 

 
Práce Ondřeje Lemela přes určité výhrady splňuje nároky na diplomovou práci. Doporučuji ji 
k obhajobě a navrhuji hodnotit stupněm velmi dobře. 
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