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1. OBSAH A CÍL PRÁCE (stručná informace o práci, formulace cíle): 

 

Bakalářská práce Filipa Menyharda zkoumá vztah mezi rétorikou nejvyšších politických představitelů 

a praktickou politikou integrace přistěhovaleckých menšin na příkladu dvou zemí, jejichž oficiální 

postoje k multikulturalismu jako modelu integrační politiky se po přelomu tisíciletí rozešly – Kanady a 

Spojeného království. 

 

2. VĚCNÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, argumentace, logická struktura, teoretické a 

metodologické ukotvení, práce s prameny a literaturou, vhodnost příloh apod.): 

 

Téma je velmi zajímavé a relevantní, avšak - zejména při zvoleném velkém časovém záběru - na 

hranici zpracovatelnosti v rozsahem velmi omezené bakalářské práci. 

 

Práci bohužel zcela chybí teoretické ukotvení, pokud jde o vztah rétorika/diskurz-politická praxe, 

autor tedy ani nemá možnost pracovat s teoreticky informovanými hypotézami. 

 

V úvodu mělo být dle mého názoru výslovněji stanoveno, co má býti cílem a přidanou hodnotou 

zamýšlené komparace (cílem komparace není samotné srovnání, ale zodpovězení typicky z teorie 

odvozené otázky, jež nemůže být uspokojivě zodpovězena na základě samotných případových studií). 

Na s. 2 formulované cíle práce však nepřesahují rámec jednotlivých případových studií.   

 

Kapitola vymezující jednotlivé významové vrstvy pojmu „multikulturalismus“ je věcně i rozsahem 

v pořádku, autor zde nicméně mohl zvolit i náročnější cestu než kompilaci dvou sekundárních prací. 

 

Rozsah i struktura pramenné a bibliografické základny jsou v zásadě v pořádku, sekundární zdroje 

jsou názorově vyvážené. Pouze si kladu otázku, zda primární zdroje z kanadského prostředí jsou 

v dnešní době opravdu tak nedostupné, jak autor uvádí v rozboru literatury. Také udávaná 

nedostupnost tištěných knižních zdrojů je spíše otázkou investovaného času, invence a finančních 

prostředků. 

 

 

3. FORMÁLNÍ A JAZYKOVÉ ZPRACOVÁNÍ (jazykový projev, správnost citace a odkazů na 

literaturu, grafická úprava, formální náleţitosti práce apod.): 

  

Jazyková úroveň práce je průměrná.  Autor má neblahý sklon k alibistickým formulacím typu (zde i 

protimluvného) „knihy tak působí do určité míry hodnotově neutrálně“ (s. 5). Občasné užívání 

historického prézentu a přítomnost zbytných anglicismů je iritující. Textu by byla také prospěla 

pečlivější finální korektura. 

 

Poznámkový aparát shledávám být korektním. 



 

 

4. STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské práce, silné a slabé 

stránky, originalita myšlenek, naplnění cíle apod.): 

  

Celkový dojem z předložené práce je nejednoznačný. Kladně hodnotím, že díky srovnání dvou vhodně 

zvolených případů vyšla najevo odlišnost významů pojmu „multikulturalismus“ v různých národních 

kontextech, kdy jednou může být etablován jako konstitutivní složka národní identity, jindy jako její 

ohrožení. Poznatky předložené v této práci ilustrují (byť méně explicitně, než by bylo možné a dobré) 

autonomii rovin (praktické) veřejné politiky a (často instrumentálního) politického diskurzu. 

 

Slabinou práce je chybějící větší vazba na společenskovědní teorii, tedy mimo politickou filosofii 

(samotná debata o multikulturalismu je zprostředkována dobře). 

 

Autor v úvodu avizuje, že práce je „částečně“ diskurzívní analýzou. Mám za to, že pro lepší naplnění 

potenciálu tématu jí mohla a měla být více, a že se výzkumné tradici DA, v níž jde o více než o 

reprodukci obsahu významných textů, spíše jen blíží. V úvodu též autor opakovaně avizuje, že cílem 

práce není hodnotit možnou úspěšnost či selhávání multikulturního modelu – chtěl-li v tomto být 

konzistentní, podkapitola 2.6 neměla být do práce zařazena.   

 

Cíl práce, jak byl formulován v úvodu, byl naplněn. Přes víše uvedené přínosy komparativního pojetí 

v práci předloženého bádání však mám za to, lépe a více do hloubky prozkoumat vazbu mezi veřejnou 

politikou a politickým diskurzem/rétorikou by bylo umožnilo, kdyby se autor byl zaměřil pouze na 

jednu z obou zkoumaných zemí. 

 

 

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŢŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ 

(jedna aţ tři): 

  

Za jak významný faktor pro následnou divergenci obou zemí pokládá autor rozdílnou míru 

sekuritizace integrační problematiky po 11. 9. 2001? 

 

Klíčovým poznatkem práce je, že „britské pojetí multikulturalismu však s sebou neneslo radikální 

přeměnu britské identity jako takové, jako tomu bylo v případě Kanady“ (s. 32). Které faktory byly dle 

autora pro tento odlišný výsledek zásadní? 

 

 

6. DOPORUČENÍ / NEDOPORUČENÍ K OBHAJOBĚ A NAVRHOVANÁ ZNÁMKA 

 (výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl):  

 

Bakalářskou práci Filipa Menyharda doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit ji stupněm velmi 

dobře 
 

Datum:  9. 6. 2015        Podpis: 

 
 

 

Pozn.: Hodnocení pište k jednotlivým bodům, pokud nepíšete v textovém editoru, pouţijte při nedostatku místa zadní stranu 

nebo přiloţený 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 můţe dobrou obhajobou 

napravit; poměr těchto dvou poloţek berte prosím v úvahu při stanovení konečné známky. 


