
Oponentský posudek na diplomovou práci Ondřeje Lemela 

Proměny role Québecu ve francouzské politice 

Triangulárnímu vztahu Kanady, Québecu a Francie je věnována řada vědeckých prací, většina 
z nich se zaměřuje na dopady této zvláštní paradiplomatické vazby na situaci Québecu. Méně 
často se však setkáme s publikacemi, které zohledňují francouzské motivace a mocenské 
zájmy plynoucí z hlubší spolupráce s Québecem. Právě z tohoto důvodu je diplomová práce 
Ondřeje Lemela přínosným materiálem, zejména v českém prostředí. 

Předložená diplomová práce představuje případovou studii zabývající se možnými posuny ve 
francouzské zahraniční politice, ke kterým došlo od poloviny devadesátých let dvacátého 
století, kdy se Francie podle autora odklání od bezvýhradné podpory Québecu a více se 
soustřeďuje na budování partnerství s kanadskou federální vládou.  

Vnitřní struktura práce je až nezvykle členitá. Autor ji rozdělil na třináct segmentů (plus úvod 
a závěr), které práci nedělí podle chronologického, ale podle tematického hlediska. Nabízí tak 
velice komplexní pohled na danou problematiku, práce ale působí poněkud roztříštěně a 
čtenář zde postrádá jasnější vymezení propojení jednotlivých témat. Drobnější nedostatky se 
týkají i vnitřního členění jednotlivých částí (viz např. teoretická úvaha v podkapitole nazvané 
Jazyková poznámka – str. 26). 

Kvalitu práce bohužel snižuje pocit, že práce neprošla hlubší jazykovou a formální 
korekturou. Je např. patrné, že autor čerpal z frankofonní literatury, což ovlivnilo i skladbu 
českých vět (viz nadužívání přítomného času pro vyjádření minulých dějů). Bylo by také 
příhodné zamyslet se nad používáním českých ekvivalentů, pokud existují (viz zejména 
Francophonie – v čj Frankofonie, kulturní diverzita – kulturní rozmanitost, apod.).  

Jak jsem již naznačila výše, z obsahového hlediska je práce velice podnětná. Za nejslabší část 
považuji teoretické ukotvení práce, v rámci kterého se autor opírá o sekundární zdroje a 
učebnicové texty (Guzzini, Drulák). V daném rozsahu teoretického úvodu bych v diplomové 
práci odvolávající se na realistickou školu MV očekávala hlubší teoretický rámec o odkazy na 
původní literaturu. 

 

Přes uvedené výtky se domnívám, že Ondřej Lemel vypracoval kvalitní diplomovou práci. 
Doporučuji ji tedy k obhajobě a navrhuji hodnocení velmi dobře. 

 

V Praze dne 15.6.2012 

 

Eliška Tomalová, Ph.D. 

 



 


