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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 
Cílem magisterské práce je ukázat, jakým způsobem Hnutí za autonomii Slezska (RAŚ) prosazuje od 
roku 2005, kdy vstoupil v platnost zákon „o národnostních a etnických menšinách a o regionálním 
jazyku“, své cíle na parlamentní úrovni. Autorka používá jako hlavní dva teoretické koncepty „agenda 
setting“ a „advocacy coalition“. Práce postupuje od úvodu (výzkumná otázka, zdroje, teorie a 
metodologie) přes definici regionu (Horní Slezsko), v němž RAŚ působí, charakteristiku samotného 
RAŚ, k aplikaci obou zmíněných teorií na to, jak RAŚ tvoří svou agendu a prosazuje ji v parlamentu 
prostřednictvím účelových koalic s cílem získat podporu a dosáhnout uznání slezštiny jako svébytného 
jazyka, Slezanů jako národnostní menšiny a Horního Slezska (v územní podobě definované RAŚ) jako 
autonomní jednotky v rámci polského státu. 
  
2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 
Téma je originální, ani v polské odborné literatuře se s výjimkou historicky nebo přehledově zaměřené 
literatury se systematičtějším zpracováním současného slezského autonomismu nesetkáváme, dobrým 
nápadem bylo i použití zmíněných teorií, jež sice vznikly v jiném zeměpisném i věcném kontextu, ale 
byly mj. uplatněny již i v českém prostředí k analýze menšinové a jazykové problematiky. Název 
práce poněkud zavádí – formulace činnost „na půdě polského parlamentu“ evokuje, že RAŚ je 
parlamentním seskupením. Preferoval bych úspornější, resp. konstruktivnější práci s poměrně velkým 
množstvím výzkumných otázek různého řádu (zejména s. 10-12), jež jsou uvedeny v zásadě výčtem. 
Jaká je (metodologicky) funkce, role či váha vznesených otázek? Jsou všechny stejně závažné? 
Vyplývají ze sebe, resp. tvoří nějaký hierarchický celek? Nejde o to, že by určité věci v práci nebyly, 
ale logiku a smysl si čtenář dotváří trochu za chodu a na konci práce pociťuje potřebu začít číst znovu. 
Toto mohlo být lépe pojato v kapitole transformující teorii do funkční metodologie.  
 
3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na 

literaturu, grafická úprava, formální náležitosti práce apod.): 
Práce se zdroji je korektní (poznámkový aparát by mohl být při opakujících se citacích úspornější 
využitím slovíčka „tamtéž“), je napsána víceméně srozumitelným (ve snaze směstnat hodně věcí na 
malé ploše občas přehuštěným) jazykem bez tradičních češtinářských nešvarů. Struktura práce (viz 
výše otázka převodu, resp. operacionalizace teorie do konkrétního metodologického rámce) by mohla 
být pojatá racionálnějším způsobem. 
 
4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé 

stránky, originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 
Práce je originální volbou tématu i teoretického rámce a ukazuje, že při vhodné aplikaci jsou oba 
teoretické koncepty využitelné od lokální po centrální úroveň – práce tím získává na své informační 
hodnotě. Slabinou je její organizace, resp. slabší schopnost organizovaně, explicitně a jasně svázat 
premisy se závěry, jakkoliv samotné argumentační jádro je fundované. Problémem tedy není tolik 
obsah, ale slabší forma, která pak nedá obsahu tolik vyniknout. 

  



5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ 
(jedna až tři): 
 
a) jak v praxi RAŚ souvisí „agenda setting“ (AS) a „advocacy coalition“ (AC)? Podporují se navzájem 
v nějaké spirále činnosti vedoucí k zamýšlenému cíli nebo je tu nějaká souvislost typu - bez dobře 
připravené AS nefunguje AC tak dobře nebo naopak – teprve dobře připravená koalice může spustit 
efektivní nastolení problému? 
b) je tento vztah stejný ve všech třech sledovaných sférách činnosti RAŚ (jazyk, menšina, autonomie) 
nebo každá tato sféra vytváří specifický model vztahu 
 
6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 
Text jednoznačně splňuje požadavky kladené na magisterskou práci, s přihlédnutím k originalitě 
zvoleného řešení, přínosu práce, ale i výše uvedených připomínek a výhrad navrhuji hodnocení velmi 
dobře až výborně v závislosti na výsledku obhajoby. 
 
 
Datum: 14.6.2015        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. 


