
Posudek diplomové práce Denise Žernova
Problémy s identitou současných ukrajinských elit

Denis Žernov si stanovil, podle předepsaného abstraktu, jako hlavní téma své práce řešení
problématiky „identity současných ukrajinských elit“ za využití „dvou paralelně existujících
ukrajinských narrativů“.
Předně je třeba přivítat práci s tématem tohoto zaměření, které je nepochybně z pohledu oboru
progresivní a přitom nabízí řádu možností pro zpracování. Samotný autor k problematice
přistupuje značně zodpovědně, když se ji snaží zpracovat s maximálním pochopením pro její
vnitřní komplikovanost a nesourodost aplikovaných řešení, jak se projevují v řadě prací
ukrajinských, ruských i zahraničních badatelů. V úvodních pasážích se projevuje vynikající
orientace autora v příslušné  literatuře a schopnost ji využít pro vyčerpávající přehled
rozpracovanosti tématu a naznačení metodologických možností dalšího zpracování.
S pozitivním hodnocením těchto pasáží musíme nicméně konstatovat, že se ne vždy
Žernovovi dařilo od sledovaných přístupů abstrahovat a zaujímat samostatná srozumitelná
stanoviska. To se týká jak samotné analýzy ale také, a snad především, základního vymezení
problému. Autor pod vlivem „kamenných prací“ podcenil zaujetí své vlastní pozice, nechal se
inspirovat různými koncepcemi význačných autorit, které ale vyžadovaly a uplatňovaly různé
přístupy. V  synkretické snaze, jíž chyběl dostatečně silný vlastní základ, potom autor upadl
do koncepční i pojmové zmatenosti. Jako další příčinu nejistoty práce vidím přílišné omezení
se na teoretickou dispozici. Žernov se nepokusil své teoretické rozklady prakticky aplikovat
do konkrétních projevů na poli kulturního, politického či hospodářského vývoje. V celkovém
záběru práce toto omezení nechápu ani tak jako pochybení, spíše jako nevyužitou možnost.
Společenské procesy, které se odehrávají na Ukrajině, v Bělorusku či dalších postsovětských
republikách mají svá historická specifika i obecné rysy dané společnou zkušeností mnoha
desítiletého soužití. Toto povšechné konstatování ale zároveň postihuje podstatu rizika, které
s sebou podobná témata přinášejí. V samotné společnosti a v jejích kulturních, politických i
hospodářských orientacích se promítají různorodé zájmy a tradice, které dávají vzniknout
konfliktnímu pojetí, jak autor uvádí, konfliktu narrativů. Žernov tuto vnitřní rozrůzněnost
sleduje, jak uvedeno, v teoretickém zhodnocení na pozadí výchozích odborných prací. Ve
fázi, kdy tuto rovinu opouští se však vlastní analýze vymezeného předmětu vyhnul a přešel
k rozboru historických kontextů jednotlivých „narativů“, s nímž fakticky vystačil až do konce
své práce. Na stranách 22-53 tak autor sleduje rozvoj historického a geopolitického kontextu,
na jehož pozadí sleduje proměnu národních identit. Na třiceti stranách tak autor rozebírá
možnosti vytvoření kompaktního všeruského národa za vrcholného carismu 19. století,
odlišné podmínky pro národní identitu haličských Rusínů v Rakousku, posuny vnímání
národního rázu v návaznosti na revoluce roku 1917 a následnou občanskou válku a reflexe
prostupujícího univerzalizmu sovětské éry, aby v podobném historizujícím duchu pokračoval
až do rozpadu SSSR a vyhlášení nezávislosti Ukrajiny (s. 53). Pro potřeby analýzy tak zcela
pominuto zůstává předpokládané jádro rozboru identity současných ukrajinských elit. Autor
pojal svůj přehled natolik historicky široce, až se na samu analýzu a vymezení současných elit
prakticky nedostalo: kdo v současnosti tyto elity na Ukrajině představuje?, jaké jsou inklinace
jejich identity?, proměňují se v závislosti na sociální skladbě?, o tom se čtenář dovídá jen
nesoustavně a v náznacích, navíc odkazovaných z cizích zdrojů v úvodních pasážích.
Obecně nejvýraznějším problémem práce je tak nedostatečné ujasnění předmětu analýzy i
jejích jednotlivých komponent a pojmů. To se týká jak klíčového pojmu elit, tak dalšího
stěžejního pojmu narativu a jeho užití. Obávám se, že v jeho upotřebení samotný autor nemá
příliš jasno. Především se do pasti vlastní argumentace dostává v místech, kdy opouští
mnohokrát zvýrazňovaný narrativ jako předmět zájmu a analýzy a proměňuje jej v subjekt,



samo zpředmětnění analýzy či metody: „V současnosti jsou nacionální narrativy na
postsovětském prostoru v podstatě narativy založenými na metodice regionálního přístupu, tj.
ze státního celku se vyčleňuje region s retrospektivním využitím hranic moderních států, které
tehdy neexistovaly.“ (s. 11) Jinde se takto hovoří o primordialistickém nacionálním narrativu
(s. 13.) a pod. V odlišném kontextu, avšak s týmiž zavádějícími důsledky, užívá Žernov
pojmu narrativ pro vymezení určité sociální či národnostní skupiny: „Otázka národní historie,
jako oblasti o níž soupeří a nárokují si ji oba „nacionální narrativy“, …“ (s. 13)

Práci nelze odmítnout jako špatnou, rozhodně se nedá říci, že by se Žernov nedostatečně
orientoval v dané problematice, či že by neprokázal schopnost kritického pohledu na
zpracovávanou látku. Rovněž jeho obsáhlé historické komentáře jsou ucelené a ve své
podstatě cenné. Vážné slabiny práce však spatřuji v chybně nastavené koncepci a pojetí
tématu vzhledem k zadání a původnímu cíli. Autor se odklonil od tohoto zadání a především
z tohoto důvodu nemohu doporučit hodnocení práce lepší, nežli stupněm dobrá.

Vzhledem k potenciálu autora i tématu bych nicméně kolegovi Žernovovi doporučil, aby
zvážil stažení práce a dopracoval ji s ohledem na vymezené téma. Jsem přesvědčen, že je
v jeho silách odevzdat vynikající plnohodnotnou práci.

V Hýskově 30. května 2011.
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