
                       Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze 
                       Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje 
                       Albertov 6, Praha 2 128 43 

 

 
POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

Název práce: Projevy banálního nacionalismu v procesu etnopolitického soupeření na Britských 

ostrovech    

Autor práce: Vít Bořil  

 

Formální náležitosti práce (zatrhněte Vaši volbu) 

Formální úprava: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Stylistická úroveň: výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Citační úroveň:  výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

Komentář 

Veškeré formální náležitosti splňují normy kladené na tento typ práce.  Oceňuji vyspěle odborný 

styl psaní textu při zachování čtivosti.  

 

Obsah práce  

Cíle, výzkumné otázky, hypotézy  

Autor v úvodu srozumitelně stanovuje cíl práce, který logicky rozvíjí 3 výzkumnými otázkami, které 

jsou skvěle provázané zvoleným teoretickým konceptem. Stanovená hypotéza se mi zdá v kontextu 

výzkumných otázek zbytečná, navíc její formulace vychází z vágního odkazu na koncept Mansvelt 

Becka. Když už měla býti vyřčena, tak logicky za metodickým a teoretickým zarámováním práce.  

 

Práce s literaturou 

Autor při zpracování tématu vycházel na tento typ práce z nadstandardního množství zdrojů, což je 

pochopitelně dáno zvolenou metodou zpracování. Obzvláštně kvalitně je vedena teoretická 

rozprava k tématu. Uvedená literatura a další zdroje jsou k tématu zcela relevantní a jsou v textu 

řádně citovány. 

 

Metodika práce 

Autor si pro zpracování zvolil metodu systematické rešerše pomocí diskurzivní analýzy. Čtenář je 

s důvody výběru i samotnou metodikou podrobně seznámen v samostatné kapitole. Zvolená 

metoda je pro stanovené cíle práce a výzkumné otázky relevantní, i když má svá omezení, která by 

měla explicitně zaznít: nepopisuje společenskou realitu, ale stav akademického bádání.  

 

Analytická část práce 
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Je založena na systematické rešerši 20 článků. Ta je provedena velmi pečlivě, obsah protokolů je 

připojen v příloze. Autor si dal velkou práci také s interpretací výsledků, které přehledně 

strukturuje dle v úvodu definovaných výzkumných otázek. Krom analytických schopností autor 

projevil také velkou míru schopnosti komparace, nicméně některé výsledky vykazují jistou naivitu. 

To je způsobeno přílišným upnutím k zvolené výzkumné metodě. Chybí mi jakýsi odhled od 

zvoleného postupu a alespoň pokus o elementární konfrontaci s realitou skotské a velšské 

společnosti, ať již na základě vlastních zkušeností, nebo sledováním událostí přes osvědčená 

média. Opravdu si autor myslí, že skotský banální nacionalismus je převážně institucionální a 

neexistují guerillové akce? Má jediná návštěva Skotska mě přesvědčila, že přítomnost tohoto 

fenoménu je v některých regionech silně podmíněna chováním „ulice“, respektive jedinci. S tak 

silným povědomím a hrdostí na vlastní historii a symboly jsem se setkal již jen na Kavkaze. A třeba 

nacionalistické chování fotbalových „fans“ je srovnatelné ve Walesu, Skotsku i Česku.  Sympatická 

je snaha autora o stručné zhodnocení výzkumu tématu českého banálního nacionalismu 

v akademickém prostředí a naprosto souhlasím, že je zde pole neorané a obrovský prostor pro 

realizaci. 

 

Závěry práce 

Závěr práce zcela odpovídá vytyčenému cíli a výzkumným otázkám. Autor potvrzuje svoji hypotézu 

a dokumentuje to na příkladech. Jedinou připomínku mám k absenci kritičtějšího zhodnocení 

zvolené metody. 

 

Celkové zhodnocení práce 

Práci hodnotím jako vysoce nadstandardní jak po formální, tak obsahové stránce. Je více než 

solidním základem pro další zpracování tématu banálního nacionalismu jak v teoretické rovině, tak 

v případových studiích. Bakalářskou práci Víta Bořila jednoznačně doporučuji k obhajobě. 

 

Otázky k obhajobě 

Budu-li vycházet ze závěrů práce, že projevy banálního nacionalismu ve Skotsku a Walesu jeví 

rozdíly, dokázal by autor zformulovat i jinou hypotézu příčin těchto rozdílů než založenou na 

institucionálním principu? 
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Autor posudku: RNDr. Libor Jelen, Ph.D.  
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