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Hodnocení: 

Autorka si pro svou práci vybrala náročné téma, totiž sledování vývoje tendencí 

k nacionalismu a populismu v zemích Visegrádské čtyřky po roce 1989. Je to téma závažné 

v každé z členských zemí jinou měrou, nicméně, jak se v posledních letech ukazuje ve 

středoevropské politice silně přítomné. 

Autorka zpracovala svou práci celkem na 58 stran textu a její práce je zdařilá mj. díky velmi 

dobře rozvržené struktuře. Kolegyni Dražanové se tak pečlivou heuristickou přípravou a 

promyšlenou koncepcí práce podařilo vyhnout nedostatku mnoha dnešních studentských 

prací, totiž neujasněnosti základních cílů práce. V úvodní (druhé) kapitole, v níž se autorka 

vyrovnává se staršími i soudobými teoriemi nacionalismu a populismu, sleduje přitom 

především dvě hlavní pojetí (francouzské-politické a německé-národní) a vychází přitom 

především z klasických prací, zejm. Ernesta Renana a Herdera). V další části této kapitoly 
objasňuje autorka roli národního cítění jednotlivých středoevropských národů v odporu proti 
komunistickému režimu, který byl vnímán jako vnucený cizí mocností. Z toho potom autorka 
dovozuje, že po pádu komunistických režimů se ve SVE rozšířila představa, že příslušnost 

k Západu a liberální demokratické hodnoty jsou základem kultury národů SVE. 

Třetí a čtvrtá kapitola představují analytickou část práce. Ve třetí kapitole se autorka zamýšlí 
nad vlivem historických událostí, kterými si jednotlivé národy SVE prošly (zejm. ve 20. 
století) na vnímání jejich národní identity. V případě české společnosti se zaměřuje zejm. na 
odsun Němců z Československa a důsledky, které tato historická událost měla po roce 1989 
v české politice. 
Za nejzajímavější a z hlediska práce Lenky Dražanové nejpřínosnější je možno považovat 
kapitolu čtvrtou, která představuje case studies jednotlivých zemí Visegrádu. Autorka správně 
poukazuje na to, že pád komunistických režimů v zemích SVE znamenal potřebu redefinice 
nejen národních identit Gak píše autorka), ale i politických hodnot obecně. Z tohoto důvodu se 
např. náhražkou za ideologickou rovinu vnímání politiky (danou komunistickou ideologií) 
stala rovina nacionalistická - ve všech zemích SVE. Autorka ukazuje i na příkladě vývoje 
české společnosti po roce 1989, jak se politici pokoušeli využívat či zneužívat různých 
národních mýtů pro své záměry. 
Předložená bakalářská práce podle mého názoru určitě splňuje nároky, kladené na práci k 
bakalářské zkoušce, autorka prokázala schopnost samostatně zpracovat teoreticky náročné 
téma i značné množství literatury, jakož i značné množstvÍ dalších materiálů a podkladů. Práci 
proto k obhajobě doporučuji a navrhuji známku 

výborně 
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