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Práce Veroniky Fryšové se soustředí na problematickou a často přehlíženou oblast 
historického vývoje interakce mezi populismem a nacionalismem v politickém diskurzu. I 
když jádrem práce je poukázat na základní definitorické aspekty obou vlivných hnutí a jejich 
vzájemné promíchávání, v potaz je brán i specifický kontext střední Evropy. 
V úvodu svého posudku práce chci konstatovat, že práce se studentkou byla mimořádně 
produktivní a vstřícná. Pravidelně jsme se setkávali, studentka mi přesně a dle domluvy 
zasílala nové kapitoly, případně jejich přepracované části a nikdy nedošlo k nedodržení 
termínu nebo jiným obstrukcím. Takhle si představuji ideální spolupráci vedoucího 
s autorkou práce. 
Jak jsem již zmínil, autorka si klade za cíl zmapovat historický vývoj pojmů nacionalismus a 
populismus, jež se v dnešním politickém diskurzu užívají téměř výhradně jako vzájemně 
propojené a šikovně ukazuje, že kdysi představovaly velice odlišné perspektivy chápání 
politického prostoru. Zajímá ji hlavně moment, kdy se oba proudy začaly slévat, a to zejména 
s ohledem na specifika chápání obou termínu v kontextu historických změn střední Evropy. 
Začíná definicí a popisem nacionalismu, jež zejména ve (středo-)evropském politickém 
prostředí představuje zásadní formativní sílu 19. a velké části 20. století. K ní postupně 
přidává populismus a mapuje zejména jeho americké kořeny, aby pak ukázala, jak se oba 
směry v posledních desetiletích začínají vzájemně propojovat ve všech oblastech nejenom 
evropské politiky (takže kromě pravicového populismu vzniká i levicový nacionální 
populismus!) 
Autorka k demonstrování své teze využívá množství soudobé historické literatury české i 
zahraniční provenience, s kterou pracuje dovedně a účelně. Domnívám se, že pokud jde o 
práci se zdroji a jejich metodologické užití, práce vysoce překračuje standard běžných 
bakalářských prací a neproblematicky splňuje i požadavky na magisterském stupni. 
I jazyková stránka práce je bezproblémová, formální členění by mohlo být přehlednější, ale 
splňuje svůj účel. Citování je časté a správně využívané, akorát autorka systematicky neuvádí 
čísla stran zdrojových publikací, čím znesnadňuje ověřování zdrojů. 
Práce je jasně členěna, postupuje systematicky a téma přibližuje ze všech důležitých 
perspektiv. Autorka tedy přesně splnila své zadání a její cílevědomá práce dobře ukazuje, jak 
se dva původně nezávislé politické strategie propojili do jednoho, dosti nebezpečného celku. 
Z mého pohledu vedoucího práce se autorce podařilo naplnit základní cíle práce, tedy 
představit historický vývoj dvou dnes klíčově propojených termínů kolbiště politiky a její 
práci považuji za zdařilou. 
Jako výtku bych, po formální stránce, zdůraznil nedokonalosti citování a pro průběh 
obhajoby navrhuji otevřít téma, jež překračuje rámec samotné práce, i když se jí blízce 
dotýká. Jelikož nacionalismus a populismus vznikli jako nezávislé politické strategie a jejich 
splynutí je fenoménem poměrně nedávným, můžeme očekávat, jejich eventuální rozpojení? 
Co by to v dnešní době (nebo v budoucnu) znamenalo dělat nenacionalistickou populistickou 
politiku a co naopak politiku nepopulistickou ale nacionalistickou? 
Navržené hodnocení: výborně. 
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