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Předmětem zkoumání diplomové práce Kataríny Horanské je problematika substátního 
nacionalismu v Evropské unii prezentovaná na srovnání skotského a baskického 
nacionalismu. Skotský i baskický nacionalismus autorka chápe jako secesionistický, neboť 
jejich konečným cílem je odtržení Skotska či Baskicka od „hostitelského státu“.  
 
Práce je logicky členěna do tří kapitol, úvodu a závěru. V úvodu autorka zdůvodňuje výběr 
tématu, stanoví základní tezi, výzkumné otázky, vymezuje termíny, které v práci používá. 
Nechybí ani zdůvodnění struktury práce a rozbor použité literatury.  
 
V první kapitole je pozornost věnována nejdříve teoretickému vymezení nacionalismu a 
národa, formám nacionalismu a problematice secesionismu a secesionistického nacionalismu. 
Zdůrazňuje, že oba nacionalismy jsou od sebe odlišné. Skotský nacionalismus definuje jako 
občanský a inkluzívní a baskický jako etnický a exkluzivní. Druhá část této kapitoly je 
věnována metodologii práce, která je založena na komparativní případové studii s využitím 
kontrastu kontextů, kdy dochází k analýze zkoumaných případů na základě empirických 
zkoumání. Za tímto účelem autorka definovala proměnné, prostřednictvím kterých oba 
případy zkoumá a vzájemně srovnává.  
Následující kapitola se zabývá přímo baskickým a skotským nacionalismem a vychází 
z nezávislých proměnných definovaných v kapitole předchozí. Zkoumány jsou tak historické 
předpoklady a vznik obou nacionalismů, důležitost jazyka, vůle být součástí skotského či 
baskického nacionalismu, která je zkoumána prostřednictvím identit, míry ztotožnění se se 
Skotskem či Baskickem. Dále je pozornost zaměřena na ekonomické otázky a nositele 
nacionalismu v obou zemích. Ve třetí kapitole se autorka věnuje vlivu decentralizace a 
členství v Evropské unii jakožto zprostředkujících proměnných na skotský a baskický 
nacionalismus. Dochází k závěru, že míra získané autonomie není pro baskické ani skotské 
nacionalisty dostatečná. EU vnímají jako podpůrný mechanismus a prostor, v rámci kterého 
lze nezávislosti dosáhnout. 
 
Práce je napsána čtivým jazykem a je vhodně doplněna tabulkami a grafy v příloze. Seznam 
pramenů a literatury je reprezentativní.  
 
Jedinou výtku lze mít u způsobu citací, při kterých autorka nedodržuje jednotný styl.  
 
Mohla by autorka při obhajobě práce stručně nastínit aktuální vývoj obou zemí v souvislosti 
s otázkou jejich nezávislosti?  
 
Diplomová práce splňuje požadavky kladené na tento typ prací a lze ji doporučit k obhajobě. 
Navrhuji hodnocení stupněm výborně.  
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