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Moravčíkovej práca vyniká presnou, vyváženou analýzou a množstvom originálnych postrehov na veľmi 

pozoruhodnú tému. V rámci noriem zhodnotenia diplomových prací ju považujem za výbornú (číselným 

zhodnotením „1“). Napriek tomu, niekoľko z postrehov predložených v práci by si zaslúžilo ešte ďalšie 

kritické reflexie a myslím, že argumentačné línie, ktorých je v práci veľa, by mohli byť jasnejšie 

prepojené. Svojimi nasledujúcimi komentármi nepoukazujem teda hlavne na nedostatky tejto práce; ide 

skôr ako návrhy či námety na budúcu prácu s týmto materiálom, ktorý by mohol byť podľa môjho názoru 

zdrojom dôležitého príspevku k vedeckej literatúre o súčasnom spoločenskom význame slovenského 

folklóru. 

Štruktúra práce je svojim spôsobom encyklopedická: dáva dojem, že sa autorka usilovala o vyčerpávajúci 

katalóg javov, ktoré sa témy týkajú. Ide síce o formát celkom typický pre diplomové práce a na tento účel 

je viac než postačujúci, ale výber tohto formátu má za výsledok, že špecifické a vypointované argumenty 

autorky sa často strácajú v množstve ďalších pozorovaných javov. Autorka sa v závere práce 

ospravedlňuje za to, že „som sa snažila o maximálnu možnú efektivitu v pokrytí toho, čo show zahŕňa“, 

ale že skončila v „analytickej nevyčerpanosti“ (s. 107). Má určite pravdu keď komentuje, že sa to dá 

chápať ako „ďalší dôkaz toho, aký masívny kultúrny projekt [show Zem spieva] predstavuje“. 

Domnievam sa ale, že jej argumenty budú silnejšie, keď budú prezentované v ucelenejšej podobe, keď sa 

teda neusiluje o „maximálne možné“ pokrytie javu, ale o sústredenú analýzu toho, čo ona považuje za 

najdôležitejší aspekt alebo najpozoruhodnejšiu sústavu aspektov show. Uvediem dole len pár z postrehov, 

ktoré by mohli byť viac zdôraznené, alebo viac rozoberané, alebo ktorých vzájomné súvislosti by mohli 

byť o niečo jasnejšie vysvetlené. 

Domnievam sa, že najnosnejším argumentom práce (tj. tým argumentom, ktorý najviac spája ostatné 

parciálne argumenty) je, že napriek absencii alebo potlačeniu explicitne nacionalistických výrokov 

v show, Zem spieva buduje určitý typ „neviditeľného“, resp. formálne „nepolitického“ nacionalizmu. (A 

veľmi si cením autorkin prístup, že zdôrazňuje recepciu show viac než intencie jej tvorcov: napr. keď 

poukazuje na komentáre verejnosti, ktoré dokazujú, že mnohí diváci pochopili vlastenecký význam show, 

aj keď nebol explicitný; s. 101.) Autorka sugeruje rôzne rozdiely medzi týmto nenápadným 

nacionalizmom a nacionalizmom explicitným, ale chcel by som otvoriť niekoľko z týchto rozdielov 

k podrobnejšej diskusii a k ich možnému prepojeniu. 

Autorka píše, že sa nacionalizmus v show stáva akceptovateľným napriek tomu, že je neviditeľný (s. 100–

101). Pýtam sa: stáva sa ním napriek tomu, alebo azda práve preto? O aký typ legitimácie nacionalizmu 

ide? A ešte: o aký národ? Zdá sa, že autorka vidí koncepciu národa prezentovanú v Zem spieva ako 

inkluzívnejšiu, než nachádzame v iných typoch nacionalizmu. Necháva túto otázku ale nedoriešenú. Keď 

spievajú účastníci show na konci série slovenskú hymnu, komu tá hymna patrí a čím je (možno) 

problematická? Patrí „celému národu“ v zmysle všetkých obyvateľov Slovenska? Alebo len všetkým 

etnickým Slovákom? Nemusí existovať na tieto otázky jednoznačná odpoveď, ale možno stojí za to ich 

ešte viac diskutovať.  



S tým súvisí otázka: ktorý celonárodný (a „monumentálny“) prejav je v show akceptovaný, a ktorý nie? 

Čo to znamená, že sú vyzdvihnutí Horehronskí chlopi, ale je kritizovaný súbor Jurošík (s. 69)? V čom 

spočíva rozdiel medzi nimi? 

A tiež otázka legendárnej „rozmanitosti“ slovenského folklóru: mení sa nacionalizmus, keď sa zdôrazňuje 

nie homogénnosť, ale vnútorná pestrosť? Autorka pritom právom poukazuje na komplikácie využitia tejto 

rozmanitosti ako nástroja artikulácie rôznych skupín ľudí vo vnútri národu alebo štátu: nie všetky skupiny 

majú rovnaké možnosti autonómie či seba-zastúpenia v rámci tejto rozmanitosti. (V tejto súvislosti, rád 

by som vidiel viac reflexií o zaujímavej myšlienke na s. 83, že „všetci sme Rusíni“; dalo by sa to povedať 

– podľa mňa máme by boli nato dosť silné dôvody – povedať, že „všetci Slováci sú Rómovia“? Ale čo to 

konkrétne znamená?  

Inde autorka zdôrazňuje, že národovecký význam show sa buduje hlavne na kultúrnej či mýtickej úrovni 

(s. 95), teda nie na úrovni explicitnej politiky alebo v „občianskej spoločnosti“ (s. 63). Čo je teda efekt 

tejto depolitizácie nacionalizmu (alebo znárodnenia kultúrnej sféry)? (Inde sa objavuje ešte ďalšia úroveň 

národného cítenia, keď vidíme, že slovenský folklór je spojený s pojmom „zemi“, čiže s myšlienkou, že 

nejaká bytostne prírodná postava môže zastupovať národ či ľud – zasa, čo to znamená pre koncept 

národa, ktorý z toho vzniká?)  

Nezdá sa mi, že pojem „komerčný nacionalizmus“ (s. 100 a 106), ktorý autorka uvádza až na konci práce, 

dostatočne ujasňuje celú problematiku, okrem iného pretože pojem nie je dosť jasne tematizovaný. 

Konzum v práci nebol podrobne tematizovaný a autorka nedáva dojem, že by šlo hlavne o to; aký je 

presný vzťah medzi konzumom a nepolitickým národným cítením?  

Inde autorka pracuje viac s pojmom autentickosti, ale myslím, že by to pomohlo, keby viac rozlíšila 

medzi typmi autentickosti. Napr. medzi konceptom autentickosti, ktorý používajú porotcovia 

a konceptom, ktorý je implicitný pri speve hymny (s. 103). 

A problém rozporu medzi porotou a ostatnými postavami show (hlavne moderátormi a producentmi) tiež 

nie je podľa mňa úplne vyjasnený. Na jednej strane autorka argumentuje, že porotcovia predstavujú 

subverzívny element voči esencialistickému, monumentálnemu a populistickému nacionalizmu (v zmysle, 

že patrí „celému národu“), na druhej strane však práve od porotcov pramení určitá „xenofóbie“, ktorú 

autorka identifikuje v poňatí autentickosti (s. 96 – 97). Ide teda o nenacionalistickú xenofóbiu? Ide o 

strach niečo cudzieho nie voči národu, ale voči niečomu prapôvodnému a prednárodnému? Je zároveň 

elitárska, pretože ju vedie chrániť len experti? V tomto prípade je to jediná subverzia, ktorá je v ponuke: 

„elitná“ subverzia, ktorá ruší národnú jednotu svojou expertízou, ktorú nikdy nedosiahnu laici, vrátane 

moderátorov, lokálpatriotov apod.? Alebo je ešte niečo iné možné? 

S tým potom súvisí aj problém médií a sprostredkovania, ktorému je veľká časť práce venovaná. Ak 

folklór „nie je až tak bezprostredne náš ako národná hymna“ (s. 103), rozdiel medzi typmi ľudu či 

národu, typmi autentickosti, asi súvisí s typmi sprostredkovania toho, čo je vlastne „naše“ a možno súvisí 

ešte s argumentom o použití televízneho média ako „technológie intimity“ a demokratizácie reprezentácie 

(s. 63 – 64; a je tá demokratizácia aj znárodnením, alebo niečím iným?). Ale presné parametre týchto 

súvislostí by sa mohli ešte dokresliť v ďalších analýzach.  

Nemusí teda autorka dospieť k jednoznačnému „verdiktu“ o mnohoznačného fenoménu, ale domnievam 

sa, že „verdikt“ môže spočívať práve v tom, že tieto javy sú síce rozporuplné (s. 107), ale rozporuplné 

veľmi špecifickými spôsobmi. 


