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Práce Olgy Líbalové se věnuje velmi důležitému a jak teoreticky, tak empiricky zajímavému 

tématu: úloze vzdělávání v procesu vytváření a stabilizování národních identit. Teoretický 

rámec, který autorka používá, je poměrně rozsáhlý a neopomíjí patrně žádný relevantní 

přístup k danému problému. Smith a Brubaker se potkávají s Gellnerem a Hobsbawmem, 

nechybí i starší a pre-akademické přístupy jako třeba Otto Bauer. Jde tedy o ukázku dnes již 

neobvyklé pečlivosti a důkladného studia, jež tvorbu studie provázelo. Už tento aspekt činí 

práci výrazně nadprůměrnou, aniž by autorka spadla do pasti „ambicióznosti“ a ztratila se 

v konceptuální a pojmové džungli. 

Olga Líbalová nejprve hodnotí uruguayskou identitu v rámci identity latinskoamerické, což je 

více než správné. Je trochu škoda, že v této části nezpracovala více přístupů, jež tuto širší 

identitu/“identitu“, která se navíc někdy může střetávat s parciálními identitami národními, a 

nepostavila kapitolu na základě více autorů a děl; dominuje zde Jorge Larraín. 

Následný rozbor vývoje uruguayské identity je vynikající ukázkou zvládnutí problému a 

schopnosti napsat akademický a současně velmi zajímavý text.  

Teoretická část, řazená až následně (viz níže) je ukázkou perfektně zvládnutého výzkumu a 

mohla by sloužit jako ukázka výborně zpracované diplomové práce. 

Podobně lze hodnotit práci s programem Atlas a provedenou diskurzivní analýzou. Na SIAS jde 

v podstatě o průkopnický počin. 

Po formální stránce je třeba konstatovat, že autorka si zvolila osobitý styl resumé každé 

kapitoly, které působí v konkrétním provedení půvabně antikvárně a ukazuje, že jde o vskutku 

autorskou práci a text, jenž pisatele bavilo tvořit. 

Velmi zajímavé jsou výsledky dotazníkového šetření.  

Některé formální chyby jsou zjevné: seznam literatury nemůže být samostatnou kapitolou. 

Určitou výtku si zaslouží neobvyklé řazení kapitol v tom smyslu, že hypotézy a shrnutí 

současného stavu poznání se objevují až na konci první třetiny práce, byť v daném případě je 

toto neobvyklé řazení celkem funkční. V rigorózněji pojaté práci by však měly tyto oddíly být 

řazeny na začátek. 

Stejně tak není úplně šťastné stanovení hypotéz, z nichž dvě jsou snadno a očekávatelně 

vyvráceny. To souvisí s výše uvedeným. Kdyby hypotézy následovaly po teoretickém úvodu, 



bylo by zjevné, že je nemá cenu ani stanovovat, jelikož snad každý z uvedených autorů je 

vyvrací. 

Bez ohledu na zmíněné výtky je třeba konstatovat, že text patří k tomu nejzajímavějšímu a 

nejdůkladněji zpracovanému, co se mezi diplomovými pracemi odevzdává. Jde o velmi 

nadprůměrné dílo, jež ukazuje zájem, pečlivost, nasazení a intelektuální zvídavost. 

Doporučuji k obhajobě s hodnocením výborně 

Radek Buben 

 

 

 

 


