
Posudek 

Lenka Dražanová: "Populismus a nacionalismus v zemích Visegrádské skupiny po roce 

1990", bakalářská práce; vedoucí práce: PhDr. Martina Lustigová, Ph.D. 

Lenka Dražanová Sl ve své bakalářské práci položila otázku, zda se v zemích 

Visegrádské čtyřky v období po přechodu k demokracii vyskytují populistické a 

nacionalistické tendence. Text čtenál'e zavádí do zemí V 4 a mimo jiné přináší čtyři případové 

studie. 

Hned v úvodu své práce Lenka Dražanová definuje pOjmy jako "národ" . 

. ,nacionalismus", .,populismus" nebo .,šovinismus". Je potřeba vyzdvihnout a vysoce ocenit, 

že se Lenka Dražanová neomezila na převyprávění názorů známých autorů - přišla 

s vlastními nápady a s vlastními tezemi, na kterých pak mohla při psaní textu stavět. 

Prokázala tak vysokou úroveň samostatného myšlení a samostatné práce s textem. Jak sama 

autorka píše v úvodu, "práce stojí jasně na straně modernistické teorie o vzniku národa a 

navíc se taktéž přiklání ke konstruktivistické koncepci, tedy přijímá některé argumenty 

Benedicta Andersona, Erica Hobsbawma, Ernesta Gellnera". Lenka Dražanová také používá 

předpoklad, že "národní identita a pocit přináležitosti k národu, jež s nacionalismem souvisejí. 

jsou v současné době v zemích Visegrádské skupiny, kde je obecně (národní) stát přijímán za 

základní politickou (a často i kulturní) jednotku, jedněmi z nejdůležitějších skupinových 

identir'. 

Kromě teoretické části, v níž autorka vymezuje základní pojmy, se věnuje i klíčovým 

událostem v jednotlivých zemích V 4. Čtyři případové studie se týkají například knihy Jana 

Tomasze Grosse" Sousedé", SPOrll o slovenskou historii, české národní identity a mýtů kolem 

ní, přístupu k maďarské menšině nebo situaci kolem Národní gardy. Lenka Dražanová se 

mimo jiné snaží stručně zdúraznit tezi, že národní identita všech státú V 4 je nadprúměrně 

spjata s historickými mýty, které v sobě mají určitý xenofobní a šovinistický nádech, což 

zpětně přispívá k těmto pocitúm ve společnosti. Proto také používá příklad odsunu Němců. 

Tyto případy, události nebo mýty byly podle mého soudu vybrány s hlubokou znalostí 

problematiky středoevropského regionu a historie této oblasti. Autorka dochází k závěru, že 

se populistické a nacionalistické tendence ve všech zemích opravdu vyskytují, i když pokaždé 

v rozdílných kontextech. 

Autorka bakalál'ské práce na textu pracovala svědomitě, téma a jednotlivé kapitoly 

pravidelně konzultovala. Během konzultací i psaní bakalářské práce Lenka Dražanová 

prokazovala vysokou orientaci ve studované problematice i v literatuře. Prokázala také 



nadprůměrnou znalost české i cizojazyčné literatury - výčet literatury a dalších zdrojiL ze 

kterých při psaní bakalářské práce čerpala, zabírá osm stran! 

Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji jako výbornou. 

Praha, 9. 6. 2008 
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