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Volbu tématu bakalářské práce Jonáše Vlka je třeba ocenit, neboť si všímá vysoce aktuální, 

na rovině českých společenských věd dosud do značné míry spíše jen „oťukávané“, 

nedostatečně analyzované a interpretované problematiky. 

Autor prokázal při výběru tématu i jeho realizaci cílevědomost a samostatnost; 

vykazuje také poučenost již existující literaturou a dalšími zdroji. 

Po stručném úvodu usiluje J. Vlk v obšírně koncipovaném oddíle 2 o to, vymezit 

teoretické pozadí vlivu současné „migrační krize“ v Evropě v kontextu radikalizace a (latentní 

či již částečné) militarizace české společnosti. To se mu však vzhledem k jednostrannému 

pohledu ne plně daří. Na s. 9–10 se tak můžeme setkat s prakticky apriorně či automaticky 

pozitivním pohledem na příchod vln nelegálních migrantů, resp. vysvětlováním/omlouváním 

jejich případné agresivity či násilného chování šikanováním ze strany státních orgánů či jejich 

„frustrací“ (tu paradoxně může způsobovat i „přívětivá sociální politika“ – sic!). Tento pohled 

je tak místy až mechanickým, zrcadlovým reversem autorem kriticky nahlížených 

negativistických přístupů k migraci. Slovo „bohužel“, hodnotící vznik těchto negativních 

postojů (s. 9/), do odborného textu nepatří – ukazuje, že (slovy J. Vodňanského), autorův 

„badatelský klid byl prolomen“. Ale vážněji: je zřejmé, že pozadí důvodu příchodu migrantů 

je vysoce různorodé a individuální a Evropská unie je v daném kontextu doposud spíše 

bezradná – i její orgány však svůj původní, mnohdy apriorně vstřícný postoj, postupně 

přehodnocují. 

 Na s. 10/ J. Vlk směšuje aktuální migrační vlnu a generace dětí/vnuků dřívějších 

migrantů, narozené již v evropských zemích. 

 Na řadě míst (kupř. s. 13/, 32/) autor opakuje, že z migrantů má většina 

kontaktovaných osob obavy i bez vlastní negativní zkušenosti – toto bezpochyby pravdivé 

konstatování by však bylo třeba zasadit do hlubších (psychologických i pragmatických) 

konotací.  

Za zvážení stojí i informace, že mainstreamová média (pojem není dostatečně 

konkretizován) přinášejí o migraci hlavně „negativně laděné informace“ (s. 13/). To však 

plošně mnohdy neodpovídá skutečnosti (příklad TV Prima nestačí k doložení) – kupř. velké 

české deníky i řada televizí delší dobu (podle německého vzoru psaly o problematice až 

křečovitě pozitivně). Negativistické postupy je samozřejmě možno plošněji zaznamenat 

na internetových serverech, v debatách na sociálních sítích („hatespeech“) či v rámci 

populistických prohlášení některých politických stran.  

V dalších částech teoretického vstupu (témata „my–oni“, či „střet kultur“ v kontextu 

s převážně blízkovýchodními či severoafrickými migranty) mohly být užitečně využity i dnes 
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již klasické modely jako „orientalismus“ E. Saida, resp. jeho rozšířená modifikace „nesting 

orientalism“ M. Bakić-Haidenové. 

Slibněji nežli obecná část práce vyhlíží její empirická složka, začínající však poměrně 

pozdě. Je třeba ocenit skutečnost, že J. Vlk se pomocí poloskrytého výzkumu pokusil 

zmapovat nejednoznačný a do značné míry zakonspirovaný svět českých paramilitárních 

domobraneckých skupin. Usiloval o to, postihnout mentální pozadí, pohnutky i praktické 

aktivity jejich členů. Vzhledem k nemožnosti otevřené práce s touto kohortou se mu to zdařilo 

jen zčásti; řada témat zůstala pouze konstatačně načrtnuta bez hlubších rovin analýzy a 

interpretace. I tak je v dané části textu zmíněna řada relevantních tematických okruhu a fakt. 

Některá s nich (kupř. rovina prokremelské orientace militantních skupin, jež je paradoxně 

blíže komentována až v odd. Závěr!) by přitom představovala vysoce nosné téma; je ovšem 

zřejmé, že v textu definovaném rozměrem BP to není zcela proveditelné. Cenné poznatky 

mohla přinést také eventuální komparace s (zřejmě rozvinutějšími) aktivitami paramilitárních 

seskupení na Slovensku. 

Celkově však empirické kapitoly vypovídají o sympatické a aktivní snaze autora 

zhostit se vytyčeného úkolu.  

 

V textu je možno zaznamenat řadu jazykových chyb a lapsů. Vedle slohových neobratností i 

vybočení (viz celá věta: „Ten se autor…“ – s. 27/; nevhodné slovo „pánové“ – s. 33/) je 

možno zmínit kupř. psaní velkých/malých písmen („Islám“ – s. 12/; naopak „západ“ – s. 10/, 

42/ by v daném kontextu bylo vhodnější psát s velkým „Z“). Název německého státu (s. 20/) 

zní v češtině „Spolková republika Německo“, nikoli „Německá spolková republika“. 

Alternativní název Islámského státu, uvedený jako „Daesh“ se do češtiny přepisuje jako 

„Dáiš“ (s. 12/). 

Také autorovo vymezení „vlastenectví“ vůči „nacionalismu“ (s. 30/)! by bylo třeba 

sémanticky blíže specifikovat. 

 

Shrnutí:  Autor dokázal v textu shromáždit a komparovat, zčásti pak i analyzovat a 

interpretovat množství zjištění a informací, které využil na podporu svých (výrazně o 

empirické základy se opírajících) závěrů a stanovisek. 

 Předložený text doporučuji k obhajobě (hodnocení na rozmezí stupňů 2–3). 
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