
Prof. dr. Josef Opatrný 

Středisko iberoamerických studií 

FF UK 

 

Posudek vedoucího diplomové práce  

Olga Líbalová, El rol de la Educación en la Construcción de la Identidad Uruguaya, FF UK, 

str. 227 rkp. 

 

  Diplomantka si vybrala za předmět své diplomové práce segment problematiky formování 

identit latinskoamerických komunit, které začaly přitahovat pozornost zejména v posledních 

desetiletích. S jistou latencí se i v tomto regionu objevil fenomén, studovaný pro Evropu 

s novým důrazem už v padesátých a šedesátých letech dvacátého století, zejména pak ovšem 

v letech sedmdesátých a osmdesátých. Práce Boyda Shafera či Eugena Lemberga následovaly 

publikace Ernesta Gellnera, Erica Hobsbawma, Benedicta Andersona a Miroslava Hrocha, 

které svými metodologickými východisky a obecnými pasážemi závěrů inspirovaly 

badatele studující problematiku formování moderních národů a jejich identit v jiných částech 

světa. Toto konstatování platí i pro studium této problematiky v případě Latinské Ameriky, 

kde se na počátku devatenáctého století objevila myšlenka vytvoření velkého státu jediného 

národa, jíž se ovšem nepodařilo Simónovi Bolívarovi prosadit. Vznikaly zde naopak postupně 

menší celky, jejichž politické a ekonomické elity se snažily hledat cesty k získání širokých 

mas, aby mohly lépe prosazovat svoje zájmy. Nemohly přitom operovat odkazem na jazyk, 

byl pro velkou většinu kontinentu totožný a nenabízel tedy žádný diferenciační potenciál, a 

zatímco se tedy v prostředí Evropy elity mohly odvolávat na jazykovou totožnost či odlišnost, 

museli ideologové rodících se nacionalismů v Latinské Americe hledat jiné diferenciační 

faktory a nabízet je pak co nejširšímu okruhu příslušníků nových politických jednotek. Tato 

potřeba byla pak jedním z významných pramenů angažovanosti těchto elit v oblasti školství, 

jehož prostřednictvím chtěly působit na všechny obyvatele státu stejným směrem, vychovávat 

je v národním duchu k pocitu sounáležitosti s širší komunitou, jejíž zájmy zmiňované elity 

slibovaly hájit.  

  V obecné rovině konstatuje Olga Líbalová tyto skutečnosti v první části své diplomové 

práci, kde odkazuje na výše uváděné autority v oblasti studia formování národa a 

nacionalismu, aby v následující části textu přešla k popisu a pak analýze situace v případě 

pospolitosti, jejíž přerod v národní komunitu probíhal poněkud nestandardním způsobem. 

Území dnešního státu Uruguay bylo v době formování nezávislých státních celků v regionu 

předmětem sporu mezi Argentinou a Brazílií, mezi nimiž došlo v druhé polovině dvacátých 

let dokonce k válečnému střetnutí. Válka poškozovala zájmy největšího obchodního partnera 

obou zemí, Velké Británie, a britská politika proto přišla s řešením v podobě vzniku 

samostatného státu Uruguay, jejíž elity pak prezentovaly se střídavými úspěchy uruguayskou 

nezávislost jako výsledek národního hnutí. Pro tuto myšlenku neměla být získána jen 

mezinárodní veřejnost, ale také obyvatelé země prostřednictvím moderního vzdělávacího 

systému jako základního pilíře vytváření a posilování národní identity. Po důkladné reformě 

uruguayského školství volal v šedesátých letech zejména José Pedro Varela, jehož názorům a 

aktivitám věnovala diplomantka pozornost zejména na str. 82nn.  

  Velkou důležitost přisuzoval Varela při výuce v národním duchu historii a diplomantka 

proto analyzuje základní učebnice dějepisu na uruguayských školách od konce devatenáctého 

století až po text z roku 2015. Vytyčila několik okruhů událostí či procesů a jejich prezentaci 



v učebnicích, mezi nimiž nemohla chybět kolonizace, války za nezávislost, přistěhovalectví, 

diktatura sedmdesátých let či demokratizace (str. 101), aby došla k jednoznačnému závěru: 

Uruguay byla žákům a studentům dlouho prezentována jako země výrazně ovlivněná 

evropským, především španělským, ale také italským, portugalským či německým, dědictvím, 

jen marginálně bylo zmiňováno indiánské obyvatelstvo a už vůbec obyvatelé afrického 

původu. K proměně pak došlo až v posledních letech, kdy je naopak Uruguay představována 

jako země se značnou etnickou diversitou, která představuje zvláštní kvalitu. 

  Zajímavou součástí práce je první příloha, výsledky otevřeného dotazníku, jímž zjišťovala 

Olga Líbalová na vzorku sedmdesáti žáků jejich názory na základní charakteristiky 

uruguayské identity. Objevují se mezi nimi zejména odkazy na kuchyni, fotbal či přírodu, 

výjimečně uvádějí respondenti historii v podobě muzea či historické budovy, ovšem odkazuje 

na heroickou minulost v podobě boje za nezávislost, pro dalšího je historie oblíbeným 

předmětem protože „je dobré vědět, odkud pocházíme“ (str. 121). 

  Z celého textu práce je viditelné velké autorčino zaujetí tématem, patrné jsou i její sympatie 

proměně pohledu na uruguayskou historii v posledních desetiletích, jež se odráží i v publikaci 

z roku 2015. Líbalová považuje tuto proměnu za součást podstatných změn v uruguayském 

školství, které se ovšem musí modernizovat i v jiných oblastech. Deklaratorně zde uvádí 

nutnost skoncovat s lokálním uvažováním a brát v úvahu světové dimenze současných 

procesů.  

  Práce splňuje všechny požadavky předepsané pro tento typ textu, doporučuji ji proto 

k obhajobě a navrhuji hodnotit jako velmi dobrou až výbornou. 

 

V Praze, 21. prosince 2019.                                                             Prof. dr. Josef Opatrný 


